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mohli bychom si myslet, že v době prázdnin nás čeká oddychové 
období, ale z pohledu vedení naší MČ tomu tak rozhodně není. Až 
budete číst tyto řádky, bude již v plném proudu probíhat dostavba 
třetího pavilonu naší Mateřské školy. Z  důvodu krátkého termínu 
dodací lhůty (148 dní) bude nutno stavbu koordinovat s provozem 
MŠ a s ostatními subjekty, které v tomto areálu sídlí. Pro mne bude 
stěžejní starost zajištění potřebných finančních prostředků na dofi-
nancování stavby v plné výši. 

V současné době probíhají projektové práce 
na  3. etapu „Rehabilitace zámeckého parku 
v  Dolních Počernicích“. V  tomto případě by-
chom chtěli být připraveni na  využití vhod-
ného dotačního titulu a  celý park dokon-
čit alespoň tak zdařile, jako se to podařilo 
ve 2. etapě. Trochu se nám opozdila výstavba 
autobusové zastávky před zdravotním centrem a to z důvodu přís-
ných požadavků Dopravního podniku, Ropidu a Policie ČR. Věříme 
ale, že letos bude stavba zahájena.
Velkou událostí, kterou běžný občan vůbec nemusí vnímat, je ukon-
čení dlouholeté nájemní smlouvy Hl. m. Prahy s  Pražskou agrární 
společností (dále jen PAS) na  využití velkostatku č. p.  4 v  ul. Nad 
Rybníkem. Zde dostaly všechny subjekty, které jsou ve statku v pod-
pronájmu od PAS k říjnu letošního roku výpověď. Je však pravdě-
podobné, že všechny nájemní vztahy v tomto objektu budou ještě 
nějakou dobu pokračovat, ale na základě přímého smluvního vzta-
hu s HMP. O budoucím využití tohoto strategického objektu nyní 
vedení naší MČ jedná s HMP, avšak pouze náznakem mohu sdělit, 
že jeho budoucí využití bude zaměřeno buď na sociální a zdravotní 
oblast a nebo na vědu a výzkum.
Pokud nedojde ke změně termínu, poctí 4. srpna naši MČ svojí ná-
vštěvou primátorka HMP Adriana Krnáčová. Již předem víme, že 
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tato návštěva bude krátká, přesto bychom chtěli paní primátorce 
ukázat z Dolních Počernic co nejvíce. 
Připravujeme se též na schůzku s Ropidem (Rozvoj pražské integro-
vané dopravy), na které bychom rádi uplatnili některé naše poža-
davky, a také si vyslechli připravované opatření stran MHD od Ro-
pidu.
Celé léto až do listopadu pracujeme na novém Strategickém plánu 
rozvoje MČ Praha – Dolní Počernice, který bude důležitým vodít-
kem pro naši samosprávu až do roku 2020. To samé se týká prací 
na novém Metropolitním plánu, s jehož novou podobou není naše 
samospráva příliš spokojena. Nutno ale říci, že tento postoj k Me-
tropolitnímu plánu zaujímá i drtivá většina městských částí Hl. m. 
Prahy.
Možná, že jste si již všimli, že se téměř dva roky nic neděje v souvis-
losti s tzv. Technickou vybaveností MČ. V našem případě se jedná 
převážně o rekonstrukce komunikací. Já se však bohužel neodvá-
žím sdělit, zda vůbec město u nás v letošním roce nějakou stavbu 
vyprojektuje, natož zahájí. Přitom finančních prostředků je na tuto 
kapitolu dostatek. Vina v tomto případě není na naší straně.
Na  Odboru strategických investic MHMP právě probíhá výběr 
zhotovitele na pokračování výstavby kanalizačního sběrače H pro 
2. část první etapy, která obnáší úsek na ul. Nad Rybníkem od Pado-
liny před dálniční most. Viničtí budou načas touto stavbou částečně 
omezeni, ale horší než v první etapě na ul. Národních hrdinů to ur-
čitě nebude.

Minulý měsíc jsme obdrželi výsledky ankety 
na využití prostoru po odstraněném plechovém 
skladu v  prostoru bývalé zámecké štěpnice. 
S  největší pravděpodobností bude tento pro-
stor využit ve  prospěch našich dětí jako zóna 
volnočasových aktivit.
Odbor památkové péče MHMP nyní stanovuje 
pravidla pro přemístění kulturní památky Mari-
ánský sloup z Podkrkonošské ul. do historické-
ho jádra Dolních Počernic - k č. p. 11, které naše 
MČ připravuje.

Naše MČ letos zakoupila rodinný dům č. p. 25 od pana Kočího v ul. 
Nad Rokytkou. Již v letních měsících zde budeme stavět nové záze-
mí pro údržbu naší MČ.
Nezmiňuji podrobněji přípravné práce na realizaci dalších projektů, 
které by měly odstranit dosud nevyřešené využití některých našich 
objektů, které jsou zatím vesměs v havarijním stavu. Jedná se ze-
jména o hájovnu č. p. 45, ideální polovinu č. p. 366 (za infocentrem) 
a č. p. 26, ve kterém končí nájemní smlouva s Počinem (přízemní 
dům před mostem přes Rokytku).
Jak vidíme, naše samospráva i úřad se přes léto nebudou nudit. Lze 
si jen přát, aby se všechny naše investiční záměry podařilo realizo-
vat. 
Přeji vám příjemné prožití letních dnů a pokud se budete pohybo-
vat v centru staré obce, můžete se osvěžit a posedět u hracího stol-
ku ve stínu lípy.
 Zbyněk Richter, starosta



3

IN
FO

RM
A

CE
 Z

M
Č11.   ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA – 

DOLNÍ POČERNICE DNE 2. 5. 2016
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice přijalo ná-
sledující usnesení:

1.  Žádost o svěření pozemků č. parc. 756/3, 4, 7, 8, 9 a 11 do správy 
MČ Praha − Dolní Počernice

- s c h v a l u j e  podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 756/3, 
756/4, 756/7, 756/8, 756/9 a 756/11 v k. ú. Dolní Počernice z vlast-
nictví Hl. m. Prahy do správy MČ Praha – Dolní Počernice v souvis-
losti s realizací projektu „Zkapacitnění MŠ DUHA, Svatoňovická 587“
- p o v ě ř u j e  starostu realizací tohoto usnesení. 

2.  Prodej vodovodní a  kanalizační přípojky na  pozemku parc. č. 
820/4 v k. ú. Dolní Počernice

-  s o u h l a s í  
1) se zveřejněním záměru na  prodej vodovodní a  kanalizační pří-
pojky umístěné na  pozemku parc. č. 820/4, k. ú. Dolní Počernice, 
vlastníkovi tohoto pozemku. Částka za prodej je stanovena ve výši 
95.526 Kč a  kupující je povinen uhradit všechny náklady spojené 
s tímto prodejem. Podmínkou realizace tohoto prodeje je uzavře-
ní smlouvy o věcném břemeni, týkající se vodovodní a kanalizační 
přípojky k pozemku parc. č. 820/3, vedených na pozemku parc. č. 
820/4 v k. ú. Dolní Počernice.
2) se zahájením jednání s  panem Jozefem Šiškou o  získání vodo-
vodní a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 820/3 do vlastnictví 
MČ.  

3.  Odstranění problémů, vzešlých z 6. Fóra zdravé MČ Praha – Dolní 
Počernice

- s c h v a l u j e  Odstranění problémů, vzešlých z 6. Fóra zdravé MČ 
Praha – Dolní Počernice takto:

1.  (40 bodů)  Řešení nedostačující kapacity 
základní školy

a) Prvním krokem k řešení této situace je stanovení kriterií pro při-
jímání dětí do naší ZŠ, která by neumožňovala přijetí dětí, které ne-
mají trvalé bydliště v Dolních Počernicích.
Kritéria byla stanovena, ZŠ se jimi řídí.

b) Zásadním problémem je nedostatek finančních prostředků 
na výstavbu nové školy, na který má MČ, resp. MHMP OTV připrave-
nu projektovou dokumentaci k územnímu řízení.
V r. 2016 byla vyčleněna částka 2 mil. Kč na OSI MHMP na pokračo-
vání projektových prací.

c) Vedení MČ řeší v současné době možnost přístavby nové ZŠ kon-
tejnerovým způsobem zejména z důvodu menší finanční náročnos-
ti.
Od tohoto způsobu bylo upuštěno.

d) Vedení MČ zajistilo prodloužení dočasnosti nové části ZŠ o dal-
ších 5 let.
Bylo zajištěno.

e) RMČ pověřila starostu sledováním možností využití dotačních ti-
tulů, umožňujících rozšíření kapacit budov v oblasti školství.
V současné době je výstavba nové ZŠ v Dolních Počernicích zajišťo-
vána Odborem strategických investic MHMP.

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice
- p o v ě ř u j e  RMČ zabývat se všemi možnostmi směřujícími k roz-
šíření kapacity základní školy, uvedenými v bodech a) – e).
Rozšíření kapacity ZŠ je po projektové stránce zajištěno. Splněno.

2.  (37 bodů)  Rozšíření mostu přes Rokytku
a) Na rozšíření mostu přes Rokytku je připravena projektová doku-
mentace, avšak je třeba ji aktualizovat
b) Rozšíření mostu je uvedeno v zásobníku investičních akci MČ i Hl. 
m. Prahy
c) Za účelem rozšíření mostu byla zavedena jedna etapa v seznamu 
investičních priorit OTV MHMP 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice
- u k l á d á  RMČ, v návaznosti na výše uvedené body a) – c), urgovat 
rozšíření mostu přes Rokytku u příslušných orgánů HMP.
Rozšíření mostu na ul. Národních hrdinů bude v rámci investičních 
akcí Hl. m. Prahy uplatňováno do rozpočtu HMP na r. 2017. V r. 2016 
nebyl tento požadavek ze strany města akceptován. Trvá.

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

a) V důsledku značné finanční náročnosti nebylo možno v r. 2015 
zajistit v naší MČ promítání letního kina.
b) Vybudování přírodního koupaliště v  Dolních Počernicích není 
v současné době z finančních důvodů uskutečnitelné.
c) Jednou z možností koupání pro mládež je dohoda o využití bazé-
nu v místním autokempu Sokol.

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice
- u k l á d á RMČ
1) Zjistit pro letní sezonu r. 2016 možnosti provozování letního kina 
v Dolních Počernicích v souvislosti s jeho finanční náročností, 
2) Projednat s vedením autokempu Sokol možnost využívání bazé-
nu v areálu kempu pro mládež MČ.
Po  prošetření možností a  finanční náročnosti obou požadavků 
na výstavbu plaveckého bazénu a provozu letního kina není možno 
těmto požadavkům vyhovět.
Po projednání s vedením autokempu je možnost na základě doho-
dy v případě volné kapacity tento bazén pro naši mládež využívat. 
Splněno.

4. (23 bodů)  Zamezení či omezení ohňostrojů
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice
- u k l á d á  RMČ omezit konání ohňostrojů na území Dolních Po-
černic v maximální míře, kterou umožňuje příslušná vyhláška. Tato 
vyhláška se nově v rámci Hl. m. Prahy připravuje a její návrh bude 
projednán v RMČ.
Ve věci konání ohňostrojů je Hl. m. Prahou připravována vyhláška, 
kterou se bude naše MČ řídit. V současné době jsou ohňostroje, kte-
ré jsou v naší MČ povolovány, ukončovány před 22. hod. Splněno, 
nadále trvá.

5. (21 bodů)  Řešení kapacity mateřské školy
V  současné době probíhá zpracování projektové dokumentace 
na přístavbu 3. pavilonu Mateřské školy DUHA.

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice
- p o v ě ř u  j e  RMČ zajištěním vypracování všech podkladů pro 
vydání územního rozhodnutí a  stavebního povolení na  přístavbu 
MŠ DUHA a využitím dostupných dotačních titulů na realizaci této 
stavby.
V  současné době probíhá výběr zhotovitele na  zkapacitnění MŠ 
DUHA, stavba bude zahájena v 6. nebo v 7. měs. 2016. Splněno.
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severně od Štěrboholské radiály – udržení 
současného stavu

RMČ průběžně jedná s potenciálním investorem tohoto rozvojové-
ho území a tuto problematiku řeší i při přípravě nového Územního 
(Metropolitního) plánu HMP.

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice
- k o n s t a t u j e,  že v této věci již přijalo usnesení č. 5.2.3 ze dne 
11. 5. 2015 a č. 6.6. ze dne 22. 6. 2015.
Obě přijatá usnesení směřují k vyřešení problému.
Současný návrh nového Metropolitního plánu toto území vůbec 
neřeší, jeho využití bude určeno zřejmě až po projednání nového 
MP v r. 2020. Splněno.

7.  (14 bodů)  Nepodporovat podnikání zatěžující 
dopravní zátěž

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice
bude schvalovat pouze takové podnikatelské záměry, které budou 
v  souladu s  platným Územním plánem HMP při vědomí, že napl-
ňování územního plánu s sebou zákonitě provází zvýšení dopravní 
zátěže v intravilánu MČ Praha – Dolní Počernice.
Prozatím nemělo vedení MČ možnost se k takovým záměrům vyja-
dřovat. Trvá.

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

Toto navržené opatření lze provést pouze schválením nové vyhláš-
ky Zastupitelstvem HMP. Návrh na vyhlášku, která by tento požada-
vek zajistila, byl projednáván na Svazu MČ HMP. Hlasováním staros-
tů tento návrh nebyl přijat. V dohledné době je proto přijetí takové 
vyhlášky nereálné.
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice
- d o p o r u č u j e  provádět osvětu v problematice víkendového 
používání zahradní techniky a  pálení zahradního odpadu v  DPZ 
a na webových stránkách MČ.
Tento požadavek nemůže v  současné době vedení MČ naplnit. 
Osvěta je prováděna v DPZ a na webových stránkách MČ, dále pro-
střednictvím městské policie a osobním jednáním členů samosprá-
vy MČ s občany. Splněno.  

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

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice
- k o n s t a t u j e,  že tento požadavek je již splněn.

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

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice
- u k l á d á  starostovi, aby možnosti umístění kamerového systému 
v okolí ZŠ a MŠ projednal s oběma policejními složkami.
Bylo domluveno, že tento požadavek může být splněn až po prove-
dení stavebních akcí v obou školských zařízeních MČ.

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice
- p o v ě ř u j e  starostu, prezentací tohoto materiálu na 7. Fóru zdra-
vé MČ Praha – Dolní Počernice

4. Dodatky zřizovacích listin ZŠ a MŠ DUHA
- s c h v a l u j e
1. dodatek č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace MČ Ma-
teřské školy DUHA, Svatoňovická 587

2. dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace MČ Zá-
kladní školy, Národních hrdinů 70

5. Prodej části pozemku parc. č. 620 v  k.ú. Dolní Počernice paní 
PhDr. Věře Uhrové
- souhlasí se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc. č. 
620, zahrada, v k. ú. Dolní Počernice o výměře 120 m2 za cenu dle 
cenové mapy, tj. za 550,- Kč/m2. Pozemek lze využít pouze jako za-
hradu.

12.  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA – 
DOLNÍ POČERNICE DNE 13. 6. 2016

Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice přijalo násle-
dující usnesení:

1. Projednání závěrečného účtu MČ Praha – Dolní Počernice za rok 
2015
- u z a v í r á  projednání závěrečného účtu MČ Praha – Dolní Počer-
nice za rok 2015 vyjádřením souhlasu 
bez výhrad
- k o n s t a t u j e , že kromě drobných chyb a nedostatků, zjištěných 
při dílčím přezkoumání hospodaření MČ Praha – Dolní Počernice 
za rok 2015, které již byly napraveny, nebyly zjištěny žádné závažné 
chyby a nedostatky, které by měly vliv na hospodaření MČ Praha – 
Dolní Počernice v r. 2015
- b e r e  n a  v ě d o m í   informaci o schválení účetních závěrek 
za rok 2015 v hlavní i hospodářské činnosti MČ Radou MČ.

2. Žádost Sokola Dolní Počernice z. s. o bezúročnou půjčku
- s c h v a l u j e
a) poskytnutí bezúročné půjčky Sokolu Dolní Počernice, z.s. ve výši 
300.000 Kč na nákup sekacího traktoru Kubota G26HD, RV 2013
b) splátkový kalendář ve výši splátek 100.000 Kč ročně, počínaje ro-
kem 2017, splatných vždy k 31. 10. příslušného kalendářního roku
- p o v ě ř u j e  RMČ realizací tohoto usnesení.

3. Kupní smlouva – vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku 
parc. č. 820/4 v k. ú. Dolní Počernice
- s c h v a l u j e  kupní smlouvu s panem Romanem Pavlasem, nar. 
20. 10. 1967, na prodej vodovodní a kanalizační přípojky s revizními 
šachtami k pozemku parc. č. 820/4, k. ú. Dolní Počernice, za částku 
95.526 Kč.    

4. Projednání výstupů ze 7. Fóra Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice
- b e r e  n a  v ě d o m í  výsledky jednání 7. Fóra Zdravé MČ Praha 
– Dolní Počernice,
- p o ž a d u j e  ověřit výsledky tohoto fóra veřejností MČ formou 
ankety, 
- p o v ě ř u j e  RMČ zajištěním průběhu ankety a předložením jejích 
závěrů k projednání v ZMČ ve II. pol. r. 2016

5. Projednání návrhu Memoranda za dostavbu „Počernické tangen-
ty“
- n e s ch v á l i l a  přistoupení k memorandu

6. Projednání Závěru z konzultace k návrhu Metropolitního plánu 
s MČ Praha – Dolní Počernice 
- b e r e   n a  v ě d o m í  tyto dokumenty:
1)  Závěr z konzultace s MČ Praha – Dolní Počernice – mapový pod-

klad
2)  Připomínky MČ Praha – Dolní Počernice k mapovému Podkladu 

pro konzultaci s MČ Praha – Dolní Počernice
3)  Záznam z konzultací rozpracovaného návrhu Metropolitního plá-

nu se zástupci MČ Praha – Dolní Počernice
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- u k l á d á  všem svým členům prostudování materiálů, uvedených 
v bodě 1 – 4 tohoto usnesení,
- p o v ě ř u j e  starostu sledováním průběhu příprav a tvorby no-
vého Metropolitního plánu a přípravou dalších materiálů, souvisejí-
cích s Metropolitním plánem k projednání v ZMČ

7. Strategický plán MČ Praha – Dolní Počernice – stanovení klíčo-
vých oblastí
- s t a n o v u j e  seznam klíčových oblasti pro další zpracování Stra-
tegického plánu rozvoje MČ Praha – Dolní Počernice na roky 2016 
– 2020 takto:
  1. Územní rozvoj
  2. Doprava
  3. Školství
  4. Sociální oblast
  5. Životní prostředí
  6. Bezpečnost
  7. Kultura a památky
  8. Veřejný pořádek
  9. Volný čas
10. Správa a využití majetku

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

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

JEDNÁNÍ RADY MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
Rada na  svých zasedáních v  období od  20. 4. 2016 do  22. 6. 
2016 m. j. projednávala

schválila:
- jmenování hodnotící komise pro otevírání obálek s  žádostmi 
o účast, poté otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení 
nabídek pro akci „Zkapacitnění MŠ DUHA, Svatoňovická 587, Dolní 
Počernice“, 
- bezplatnou výpůjčku prostor infocentra pro spol. mise HERo s.r.o. 
za účelem prezentace nabídky v oblasti deskových her pro děti,
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 tis. Kč (z rezervy RMČ) 
Mysliveckému spolku Horní Počernice z.s. v  souvislosti s  řešením 
snížení stavů černé zvěře na území Dolních Počernic,
- starostou zpracovaný materiál „Rozvaha pro rekonstrukci ulice Ná-
rodních hrdinů v úseku od mostu přes Rokytku po kruhový objezd 
na křižovatce ulic Národních hrdinů a Nad Rybníkem“,
- účetní závěrku MČ Praha – Dolní Počernice za  r. 2015 za  hlavní 
a za hospodářskou činnost,
- účetní závěrky za rok 2015 příspěvkových organizací ZŠ Dolní Po-
černice a MŠ DUHA,
- uzavření MŠ DUHA v době letních prázdnin (červenec, srpen 2016), 
kdy budou v areálu zahájeny stavební, opravné a údržbové práce,
- pronájem bytu č. 6 na  adrese Stará obec 10 rodině Plodrových 
na dobu určitou do 31. 8. 2016, z důvodu poskytnutí náhradního 
ubytování po požáru jejich nemovitosti,
- objednávku pro p. Josefa Javornického na opravu střechy penzi- 
onu v areálu ZŠ za cenu 62.702 Kč (včetně DPH),
- bezplatnou výpůjčku areálu zámeckého parku v Dolních Počerni-
cích za účelem pořádání sportovních akcí Dětského domova v Dol-
ních Počernicích:
 14. a 15. 5. 2016 – 18. ročník Memoriálu Lucie Hanušové
 10. 9. 2016 – 18. ročník Běhu Babího léta
 10. 12. 2016 – 18. ročník Předvánočního běhu
- Výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace veřejné zakázky 
malého rozsahu na zhotovení díla „Stavba garáže u RD čp. 25“,
- znění Smlouvy o dílo k provedení stavby „Zkapacitnění MŠ DUHA, 
Svatoňovická čp. 587, Dolní Počernice“,
- pokyny pro uchazeče výběrového řízení na realizaci stavby „Zka-

pacitnění MŠ DUHA, Svatoňovická čp. 587, Dolní Počernice“
- návrh závěrečného účtu MČ Praha – Dolní Počernice za r. 2015, 
- objednávku pro spol. PRO-CONSULT s.r.o. na vypracování a dodáv-
ku studie realizovatelnosti pro akci Parkovací stání v ul. Novozámec-
ká“ za cenu 16.940 Kč (včetně DPH) dle předložené nabídky,
- umístění reklamní navigační značky s  nápisem „Camping Sokol 
Praha“ a „Restaurace Na kempu“ v ul. Národních hrdinů u plotu zá-
kladní školy dle předloženého návrhu,
- umístění 5 ks orientačních (hnědých) tabulí s nápisem „CAMPING“ 
na stávající sloupy dle předloženého návrhu, kdy výroba i umístění 
těchto značek bude hrazena žadatelem,
- objednávku pro spol. CITADELA, grafický ateliér na zajištění aktu-
alizace a tisku mapové skládačky Dolní Počernice v počtu 1 500 Ks 
za cenu 21.411 Kč (včetně DPH) dle předložené nabídky,
- financování kampaně „Dny bez úrazů“, která proběhne dne 4. 6. 
2016 souběžně s  Dětským dnem na  břehu Počernického rybníka 
z rozpočtu RMČ v celkové výši do 24.500 Kč,
- podání žádosti na dofinancování projektu Zkapacitnění MŠ DUHA 
prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR.
- předloženou studii na zřízení 15 parkovacích míst v ul. Národních 
hrdinů před budovou základní školy, zpracovanou Tomášem Velin-
ským, M.A.,
- vymezení 7 parkovacích stání v ul. Národních hrdinů před č. p. 3 
pro potřeby provozu fitness centra spol. Arnold Classic Company 
s.r.o.,
- podmínky Návrhu zadání zastavovací a architektonické studie pro 
výstavbu nové základní školy v Dolních Počernicích, 
- řešení oddělení pozemků užívaných jezdeckým klubem POČIN 
od pozemků Ing. Chaloupeckého výstavbou oplocení doplněného 
výsadbou dřevin,
- Smlouvu o dílo se spol. PERFECTSTAV s.r.o., na stavbu garáže u RD 
č. p. 25 v ul. Nad Rokytkou za cenu 689.373,20 Kč (včetně DPH),
- s c h v a l u j e  ukončení smlouvy o pronájmu objektu č. p. 26 v ul. 
Národních hrdinů se spol. POČIN z.s. k 31. 10. 2016,
- v y s l o v i l a  poděkování paní učitelce ZŠ Ivaně Hájkové za zajiš-
tění výstavy „10 inspirací Karla IV.“, která je umístěna v prostorách 
úřadu MČ,
- o c e n i l a  úsilí žáků a pedagogů základní školy, kteří se podíle-
li na přípravě doprovodné výstavy prací žáků ZŠ na téma Karel IV., 
která je umístěna v přízemí úřadu MČ.
- o c e n i l a  práci dobrovolníků, kteří se v hojném počtu zúčastnili 
akce „Ukliďme Česko“,
- k l a d n ě   z h o d n o t i l a  celkovou úroveň posledního čísla Dol-
nopočernického zpravodaje 3,4/2016.

vzala na vědomí:
- zápisy z jednání komisí a výborů,
- dopis Ing. arch Magdaleny Dandové ve věci autorských práv k pro-
jektu „Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích, 3. část“ 
– čj. 692/16
- přerušení prací na projektové dokumentaci akce Rehabilitace zá-
meckého parku v Dolních Počernicích, 3. část“ do doby vyjasnění 
autorských práv k předmětné akci,
- sdělení MŠMT o zamítnutí dotace na r. 2016 na projekt „Přístavba 
MŠ DUHA, Praha – Dolní Počernice“ z programu Rozvoj výukových 
kapacit mateřských a základních škol č. 133 310,
- oznámení o průběhu a výsledcích zápisu dětí do MŠ DUHA,
- oznámení o výši úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. r. 2016 / 
2017,
- závěr z konzultace nad pracovním zněním návrhu Metropolitního 
plánu s městskými částmi HMP,
- restaurátorský záměr a  průzkum – Mariánský sloup, MČ Praha –
Dolní Počernice, evč. 1-1972 – čj. 889/16
- vypsání výběrového řízení na pozici uklízeče - uklízečky,
- zprávu Odboru ochrany prostředí MHMP o výsledku řízení ve věci 
znečištění Hostavického potoka v březnu a dubnu 2016. 

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

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová
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Výsledky jednání 7. Fóra Zdravé 
MČ Praha – Dolní Počernice

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

Ve čtvrtek 19. května v hotelu Svornost proběhlo 7. Fórum naší měst-
ské části. Letos jsme toto setkání zařadili do seznamu akcí, které jsou 
součástí projektu „Zdravější Počernice“. Tento celoroční projekt zamě-
řený na zlepšení zdraví našich obyvatel se konal pod záštitou radního 
pro oblast zdravotnictví a byl finančně podpořen z rozpočtu MHMP. 
Na úvod si děti ze 6. třídy pod vedením paní učitelky Štěpánky Kra-
tochvílové připravily ukázku a ochutnávku vlastnoručně vyrobených 
„zdravých“ svačinek. Stoly ozdobily zdařilými kreacemi rozličných 
druhů ovoce a zeleniny, talíři jednohubek a upečenými celozrnnými 
sušenkami. Pracovaly na tom s plným nasazením již ve škole v dopo-
ledních hodinách a finišovaly ve Svornosti před začátkem fóra. Někte-
ré výtvory pak udělaly radost návštěvníkům při závěrečném slosování 
účastnických lístků. 
Začátkem setkání, jenž moderovala facilitátorka Mgr. Vladimíra Jileč-
ková, nás provedl pan starosta Zbyněk Richter, který zhodnotil způ-
soby řešení výsledků fóra z minulého roku. Po nezbytné instruktáži 
o dalším průběhu akce a následném hlasování již návštěvníci střídavě 
diskutovali u sedmi stolů se zástupci veřejné správy o svých předsta-
vách či případných problémech z  oblasti územního plánování, roz-
počtu MČ, životního prostředí, dopravy, sociálních služeb a volnoča-
sových aktivit. Své připomínky vznášely i děti zdejší ZŠ, které spolu 
s paní Mgr. Hanou Beránkovou plně obsadily „Dětský stůl“. Ze všech 
nápadů od  každého stolu byly vybrány dva nejdůležitější, z  nichž 
vznikla tabulka problémů “10 P“, která bude následně ověřena an-
ketou ve  zpravodaji a  zároveň také na  našich webových stránkách. 
Výsledky budou poté projednány na zasedání ZMČ.
Děkujeme Všem, kteří se přišli podílet na  rozvoji naší městské části 
a také zástupcům samosprávy a úřadu, organizátorům a zvláště uči-
telkám a dětem naší ZŠ.

Markéta Brožová

A N K E TA

Vážení spoluobčané, dovolujeme si obrátit se na Vás s prosbou o vyplnění 
následující ankety, která se týká aktuálních témat řešených v naší městské 
části. Níže jsou abecedně seřazeny nejpodstatnější problémy, které byly 
občany zvoleny a  odsouhlaseny dne 19. 5. 2016 na  7. Fóru Zdravé Měst-
ské části Praha - Dolní Počernice. Cílem této ankety je dát všem občanům 
možnost vyjádřit svůj názor, které problémy, resp. opatření považují za nej-
významnější a u kterých je třeba zodpovědně hledat vhodné řešení. Máte 
k dispozici 2 body, tzn. 2 křížky. Prosíme, udělte body k problémům, které 
považujete za nejzávažnější. Oba body můžete přidělit pouze k  jednomu 
opatření (připíšete 2 křížky), anebo můžete přidělit po jednom bodu dvěma 
různým opatřením (ke dvěma opatřením připíšete vždy 1 křížek). Problémy 
a opatření k jejich vyřešení budou následně projednávány na zasedání Za-
stupitelstva Městské části Praha – Dolní Počernice. O výsledcích projektu 
Vás budeme informovat prostřednictvím Dolnopočernického zpravodaje.

Které problémy MČ považujete Vy 
za nejpodstatnější?

Občany navržená opatření k vyřešení  
nejpodstatnějších problémů

ANKETNÍ LÍSTKY ODEVZDEJTE DO 1. 9. 2016

Anketu můžete odevzdat přímo do podatelny nebo schránky Úřadu 
Městské části Praha −Dolní Počernice, případně na recepci hotelu 

Svornost v Dolních Počernicích.

Aktivní jednání ve věci výstavby nové základní školy

Alej rodáků – zasadit stromy pro významné osobnosti  
a nově narozené děti

Likvidace bioodpadů zdarma

Nesouhlas s výstavbou křižovatky typu Diamant v oblasti Vinice

Nesouhlas se zastavěním území mezi Vinicí  
a Xaverovským hájem

Nová parkovací stání v ulici Novozámecká

Rozšíření péče a služeb pro seniory

Rozšíření parkoviště u nádraží ČD

Vybudování nových cyklostezek a oprava stávajících

Výstavba minigolfového hřiště na vhodném pozemku

Konkrétní využití daru 3.000.000 Kč od paní Nápravové  
pro seniory

Zákaz pálení odpadů

Zřízení fitcentra a obchodu se zdravou výživou

Termíny přistavení  
(v odpoledních hodinách 16.00 - 20.00):

6. 9. 2016 - všechna stanoviště - 4 VOK
8. 11. 2016 - jen stanoviště Úpická,  

Nad Rybníkem - 2 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) 

Hana Moravcová 

UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ 
NA OBJEMNÝ ODPAD 

v MČ Praha − Dolní Počernice 
ve II. pol. r. 2016
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Dne 9. června v dopoledních hodinách proběhlo za účasti vedení naší městské části, zástupců pražských radnic a dalších významných 
hostů oficiální zahájení 1. sezóny zámeckého parku, který během roku 2015 prošel náročnou revitalizací. Symbolické přestřižení pásky se 
odehrálo za slunečného dne, kdy se již většina vysazených květin v zámecké štěpnici prezentovala ve své plné kráse a společně s hudeb-
ním doprovodem žesťového tria tak podmanila příjemnou atmosféru zahradní slavnosti.
 Martina Vondřichová

Slavnostní otevření zámeckého parku 

Metropolitní plán
Dne 31. 5. 2016 se v  rámci akce Den sousedů uskutečnilo jedná-
ní u „kulatého stolu“, jehož náplní bylo seznámení se s pracovním 
návrhem nového Územního plánu (Metropolitního plánu) Hl. m. 
Prahy. Starosta předložil veřejnosti k porovnání současné územně 
plánovací podklady a pracovní návrh nového Metropolitního plánu 
Hl. m. Prahy. Upozornil, že současná podoba nového Metropolitní-
ho plánu se nachází ve formě pracovní verze, ve které jsou částeč-
ně zapracovány připomínky městských částí z  právě proběhlých 
konzultací se zástupci padesáti sedmi městských částí Hl. m. Prahy. 
Sporné body, na kterých se zpracovatel (Institut plánování a rozvoje 
města) a zástupci MČ neshodli, byly doporučeny k připomínkování 
až ve fázi zveřejnění podoby MP k projednávání na podzim r. 2016. 
Většina dotazů, na které starosta odpovídal, směřovala k funkčnímu 
využití ploch a do oblasti dopravy. Starosta vyzval veřejnost k účasti 
na jednání ZMČ Praha – Dolní Počernice a k účasti na veřejných pro-
jednávání MP, která budou včas oznámena a upozornil, že se jedná 
o dlouhodobý proces, který by měl být ukončen v r. 2020.

II. etapa výsadby stromořadí  
v ul. Národních hrdinů
Jednání proběhlo v místě budoucího stromořadí na křižovatce ulic 
Makovská a  Národních hrdinů pod vedením starosty MČ Zbyňka 
Richtera. Účastníci byli seznámeni s přidělením dotace na tuto akci 
z grantového systému Hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí. 
Po vzájemné konzultaci nad projektem bylo dohodnuto, že z linie 
výsadby bude odvezena navážka přebytečné zeminy a plocha bude 
upravena do  roviny. Ze svahů, spadajících k  ul. Národních hrdinů 
budou odstraněny náletové dřeviny. S  výsadbou stromořadí sou-
hlasili všichni majitelé přilehlých nemovitostí. MČ tak postupuje 
v souladu s principy MA 21 a projekty, které se bezprostředně do-
týkají obyvatel v té které lokalitě Dolních Počernic, řeší za jejich pří-
tomnosti. Akce bude provedena v termínu 10 – 11/2016.
 Redakční rada

Jednání s občany Dolních Počernic  
u kulatých stolů  
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Málokdo ví, že jedno z  největších hospodářských stavení na  vý-
chodě Prahy, velkostatek č.p. 4 v  ul. Nad Rybníkem, je majetkem 
Hl. m. Prahy. Tento objekt byl v  r. 1777 vystavěn na  vyvýšenině 
Počernického rybníka tehdejšími majiteli zámku poté, co popluž-
ní dvůr, přilehlý k  zámku, zasáhl velký požár. Po  II. světové válce 
postihl tento statek podobný úděl, jako většinu hospodářských 
stavení v ČR. Zprvu fungoval pro živočišnou výrobu jako Státní sta-
tek Praha a po roce 1990 byl pronajat Pražské agrární společnosti, 
která jej dále podpronajímala různým subjektům, které neměly se 

V  průběhu měsíce května měli občané příležitost zasílat podněty 
a nápady na využití místa po plechové hale, odstraněné z jižní části 
zámeckého parku – štěpnici. Tento prostor nebyl součástí revitaliza-
ce, a tak stále čeká na svou příležitost. 
Ankety se zúčastnilo velice málo respondentů, avšak i z mála před-
ložených návrhů jasně vyplývá, že veřejnost upřednostňuje rozšíře-

Využití velkostatku č.p. 4

Využití uvolěné plochy zámeckého parku 

zemědělstvím nic společného. V říjnu 2016 dlouhodobý pronájem 
končí a Hl. m. Praha hledá spolu s naší městskou částí vhodné vy- 
užití tohoto strategického objektu. Předběžně by mohlo mít využití 
velkostatku č.p. 4 sociální a zdravotní charakter. Další možností pro 
jeho užití je oblast vědy a výzkumu. Vedení naší MČ dlouhodobě 
poukazuje na  nevhodnou strategii nakládání s  tímto chátrajícím 
objektem a podpoří obě výše uvedené varianty. Rozhodnutí je však 
na vedení Hlavního města Prahy.
 Zbyněk Richter, starosta

sobota 1. října 2016
„Závod na kolečkách“ – kategorie od nejmenších  

(odstrkovadla, tříkolky, koloběžky) až po dospělé (jízda zručnosti) 

exhibice, překážková dráha, doprovodný program

diagnostika (měření tlaku, tuku, metabolického věku)  
a odborné výživové poradenství 

praktická ukázka a ochutnávka výroby „zdravých pokrmů“  
vyrobených dětmi ze ZŠ

přednáška ÚMPP na téma „První pomoc při dopravních nehodách“

Změna programu vyhrazena
Kampaň bude realizovat MČ Praha Dolní Počernice v rámci MA21 za podpory MHMP a dalších partnerů.
Akce se koná pod záštitou radního pro oblast zdravotnictví a je finančně podpořena z rozpočtu MHMP.

K a m p a ň  „ D ny  z d r a v í  a   p o hy b u “

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

 

ní herních prvků pro skupinu našich nejmenších obyvatel. 
Městská část se proto bude v následujících měsících zabývat přípra-
vou koncepčního návrhu realizace prvků pro volnočasové využití 
dětí a mládeže s cílem jejich dlouhodobého využití. 

 Martina Vondřichová
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V  letošním roce se naší MČ podařilo zajistit finanční prostředky 
na rozšíření kapacity Mateřské školy Duha ve Svatoňovické ulici.
Dle projektu od firmy BOMART, spol. s r.o. se jedná o dostavbu no-
vého pavilonu MŠ pro dvě třídy (celkem 56 dětí) a  to včetně do-
pravního napojení, nového parkoviště a napojení inženýrských sítí.
Součástí stavby jsou i  stavební úpravy hospodářského pavilonu 
z důvodu navýšení kapacity současné kuchyně.
Novým ústředním prostorem bude atrium – víceúčelový prostor, 
který by měl rovněž sloužit k herním, prezentačním, společenským 
a sportovním aktivitám celé mateřské školy.
Bude zbudován nový jediný vstup do objektu, který bude sloužit 
jak pro nový pavilon, tak pro pavilony současné.
Z  hlediska stravování bude využívána současná kuchyně, která 
bude částečně rozšířena o sklady na úkor pronajatých prostor prá-
delny (chráněné dílny). 

Zkapacitnění Mateřské školy DUHA  
v Dolních Počernicích

V  novém pavilonu bude umístěn výtah s  podlahovou plochou 
o rozměrech 140 x 110 cm umožňující bezbariérový pohyb po pa-
vilonu.
Před pavilonem je navrženo 24 parkovacích stání, z čehož tři budou 
v rozměrech pro osoby na vozíku.
Věříme, že se dětem bude v zrekonstruované školce líbit a že počet 
míst v MŠ bude pro rozrůstající se Počernice dostačující.
Mateřská škola v  Dolních Počernicích v  uvedené lokalitě funguje 
od roku 1982, kdy v akci Z byly zprovozněny dvě třídy. Po staveb-
ních úpravách v roce 2000 byla přistavěna třetí třída a v roce 2007 
byla zprovozněna i  čtvrtá třída. Také hospodářský pavilon prošel 
v r. 2000 postupnou přestavbou, kam kromě jiného, bylo přemístě-
no zdravotní středisko, které dříve sídlilo v budově starého zámku.

 Ing. Miloslav Král, zástupce starosty

V  sobotu 21. května se na  kurtech Meteoru v  Praze 8 – Libni ko-
nal každoroční volejbalový turnaj žen – neregistrovaných hráček 
z pražských oddílů. Naše holky se tentokrát vytáhly – přivezly si z to-
hoto nelehkého klání cenné vítězství. Blahopřejeme a držíme palce 
na podzimním turnaji v Dřevěnicích, kam postupují první družstva 
z celé republiky.
 za volejbal Markéta Brožová

Vítězství 
na Meteoru
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ORDINAČNÍ DOBA PEDIATRIE – PRÁZDNINY 2016

ORDINAČNÍ DOBA ALERGOLOGIE – PRÁZDNINY 2016

Od 1. 7. do 31. 8. 2016

Od 1. 7. do 31. 8. 2016

www.alergologie-pediatrie.cz
1/ Za Poštovskou zahradou 588 (budova nové MŠ v Běchovicích), Praha 9 – Běchovice, 190 11
2/ Národních hrdinů 587, Praha 9 – Dolní Počernice, 190 12

Konzultace jsou možné i v době dětské ordinace vždy v týdnu následujícím po alergologii.

MUDr. Jan Radina, tel. 723 582 622, Praha 9 – Běchovice, Za Poštovskou zahradou 588

Ordinace zcela uzavřena od 4. 7. do 8. 7. 2016  
(V dalších termínech se MUDr. Radina a MUDr. Nožičková vzájemně zastupují.)

ALERGOLOGIE bude o prázdninách pouze v pondělí v uvedených dnech:
červenec: 18. 7. a 25. 7., srpen: 1. 8. a 15. 8. 2016

PO
Dolní Počernice
MUDr. Radina

7.00 – 11.00
Pro nemocné

11.00 – 12.00
Prevence + Kontroly

ÚT
Běchovice
MUDr. Nožičková

7.00 – 10.00
Pro nemocné

10.00 – 12.00
Prevence + Kontroly
OBJEDNANÍ

ST
Dolní Počernice
MUDr. Radina

7.00 – 10.30
Poradna – kojenci
OBJEDNANÍ

10.30 – 12.00
Pro nemocné

ČT
Dolní Počernice
MUDr. Nožičková

12.00 – 14.00
Pro nemocné

14.00 – 16.00
Prevence + Kontroly
OBJEDNANÍ

PÁ
Běchovice
MUDr. Radina

7.00 – 10.00
Poradna – kojenci
OBJEDNANÍ

10.00 – 12.00
Pro nemocné

PO 13,30 – 17,00

Předpověď aktivity klíšťat, kterou vydávají meteorologové pro le-
tošní léto, se bohužel stále drží na nejvyšších stupních. Meziročně 
stoupl i výskyt dalšího onemocnění, které přenášejí nakažená klíš-
ťata, a to lymeské boreliózy. Ta ale na rozdíl od encefalitidy nepře-
konává rekordy za několik posledních let.

Letos se očekává rekord nakažených
V počtu nahlášených případů klíšťové encefalitidy za leden až kvě-
ten dosud vedl rok 2011 s 27 případy, v letošním roce už jich ale je 
34, z  toho v  květnu uvedených 27. Sucho a  horko aktivitu klíšťat 
tlumí, mírné teploty a dostatek vlhkosti jim prospívají.
A  právě takové počasí v  uplynulých dnech bylo. Odborníci varují  
zejména houbaře, protože letos houbařská sezóna odstartovala dří-
ve než obvykle a na okrajích lesů je klíšťat hodně. Měsícem s největ-
ším počtem nákaz bývá červenec. K infekci klíšťové encefalitidy sta-
čí dvě hodiny, u lymeské boreliózy je to 24 hodin od přisátí klíštěte.

Jak tedy postupovat 
Repelenty a  odpuzovače ne vždy 
zabírají, proto je nutné se hned 
po  procházce v  lese nebo ve  vy-
soké trávě pořádně prohlédnout 
a  pokud nalezneme přisáté klíště, okamžitě ho odstranit a  místo 
dezinfikovat. Nutno je nadále sledovat místo, kde se klíště přisálo, 
i kůži v okolí.
Starý ale velmi osvědčený recept lesáků z Berounska doporučuje: 
koupit ALPU Francovku, do ni nechat vylouhouvat hřebíček a roz-
tokem se pak natírat. Také se doporučuje jíst droždí, či B vitamin, 
krev pak klíštatum „nechutná“. Vhodný čas je také na očkování proti 
klíšťovce, a to ve zkráceném schématu. Zdravotní pojišťovny na oč-
kování přispívají.
A  tak přeji na  letošní léto žádné klíště a  jen slunce a  pohodu.  
 MUDr. Pavel Boček

A zase ta klíšťata!!!
ZD

R
AV

Í
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BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Radka Třeštíková   Bábovky
  To prší moře 
Vlastimil Vondruška   Husitská epopej IV – Za časů bezvládí 
Robert Galbraith   Ve službách zla
Patrick Taylor   Doktore, bacha na ženský! 
  Doktore, poplach, jde o všecko!
  Doktore, šťastný a veselý!
Lucinda Riley   Levandulová zahrada
Juliet Grey   Marie Antoinetta. Strmý pád 
Elena Lacková    Narodila jsem se pod šťastnou  

hvězdou 
Donna Tarttová   Stehlík 
James M.Cain   Servírka
Helene Turstenová  Revír
Günter Koschorrek  Zapomeň na zlé časy
Laura Hillenbrandová  Nezlomený
Nora Roberts  Posvěcené zlo
James Patterson  Zpovědi podezřelé
Martin Jensen  Královi psi
  Křivopřísežník
  Sedlákův soud
Amanda Lindhoutová  Dům v nebi
Elizabeth Fremantleová   Ve stínu trůnu
David Ebershoff  Dánská dívka
Clive Cussler  Hrobka krále Hunů 

NAUČNÁ LITERATURA
Eva Pilarová  Potkala jsem léčitele 
Marián Šuman-Hreblay   Dvě století českých automobilů
Abby Ellsworth  Masáže – anatomie

Andy Gibson  Podnikavá hlava
Kerry Lord   Háčkovaní ptáčci 

BELETRIE PRO MLÁDEŽ
Ivana Peroutková   Anička na řece
Roderick Gordon  Poslední cesta do PODZEMÍ
Jeff Kinney   Deník malého poseroutky 10  

– Staré dobré časy

Daren King  Hrozivě přátelští duchové
Tanya Stewner  Alea dívka moře: Volání z hlubin
Lucy Rosen    Mimoni – Kdo je tady šéf?
Vratislav Maňák  Expedice z pohlednice
Alena Čálková  Borůvky na prodej
Andrzej Sapkowski   Zaklínač II. Meč osudu
Ryder Windham   Star Wars IV, V. VI.  

(ilustrované vydání)
Erin Hunterová   Zákon smečky 1. až 3. díl 
Daniela Krolupperová  Kouzelná aktovka
Sue Mongredien   Příběhy se šťastným koncem  

– Našlo se koťátko
Maria Marjanska-Czernik    Půjčovna babiček

NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Iveta Pari  Potraviny známé neznámé
Josef Schrötter  Pozor, přijíždí vlak

Základní údaje o knihovně a aktuální informace o provozu najdete 
na webových stránkách MČ Praha – Dolní Počernice  
http://praha-dolnipocernice.cz/knihovna
 Světla Parkanová

V Ý B Ě R  Z   N O V Ý C H  K N I H

Místní knihovna

BABÍ LÉTO 2016
Pozvání na XXI. zahradní slavnost

Městská část Praha – Dolní Počernice ve spolupráci se základní školou, dětským domovem,  
TJ Sokol, Jezdeckým sdružením Josefa Vavruška a spolkem Počin připravuje 

na sobotu 17. září 2016 v době od 13.00 do 23.00 hodin 
již XXI. zahradní slavnost Babí léto 2016. 

Opětně na vás čeká směsice sportovních klání, koncertních vystoupení, divadelních představení, spousta výstav a dalších dopro-
vodných akcí pro děti i dospělé v prostorách dolnopočernického zámeckého parku a jeho bezprostředním okolí, závodišti U Koní, 
místních sportovištích, v prostorách úřadu MČ, v informačním centru a regionálním muzeu.

Z hudebních skupin a jednotlivců, kteří se vám představí na pří-
rodním amfiteátru, jmenujme: HANKU KŘÍŽKOVOU, MONIKU 
ABSOLONOVOU, BRASSBAND, MEDVĚD 009, CZ CELÉ ZNOVA, 
LAST STATION, LIBÝ KVĚTOŇ, EMMA, KVOKÁL a další. V kostele 
Nanebevzetí Panny Marie pak můžete od 18.00 hodin vyslech-
nout koncert pěveckého souboru VOX BOHEMICALIS.

Přijďte v sobotu 17. září, čeká na vás nejenom mnoho zajíma-
vých pořadů a sportovních utkání, ale také nádherně podzim-
ně zbarvený zámecký park. Těšíme se na vás. 

Vlasta Václavková
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V okolí Úřadu městské části v Praze – Dolních Počernicích se roz-
léhala veselá hudba, aby přivítala první návštěvníky tradičního 
Svátku sousedů. Konal se poslední úterý v měsíci květnu, tedy 31. 5. 
2016 a  to již po  jedenácté. A  že to byl svátek nadmíru vydařený, 
může potvrdit každý z té spousty došlých „sousedů“. 
Akce se konala pod širým nebem a počasí, jak jinak, bylo jak z fil-
mového plátna – azur a  posléze tmavá šeď. V  úvodu vystoupila 
skupinka z tanečního souboru HIT Hany Dluhošové a po nich pak 
předvedla Barunka Štěpánková (členka tanečního souboru AT Do-
mino) taneční ukázku „Malý kominíček“. Spontánní potlesk byl pak 
odměnou všem tanečnicím. Pan starosta Zbyněk Richter ve svém 
krátkém projevu nejprve přítomné přivítal a seznámil je s nejbliž-
šími akcemi, které se v  Počernicích chystají. Poté pozval všechny 
do budovy úřadu, kde byly při-
praveny dvě výstavy.
První – velmi rozsáhlá a  sku-
tečně nádherně zpracovaná 
výstava k  700. výročí narození 
císaře Karla IV. Jednalo se o vý-
tvarně pojatou takřka populár-
ně vědeckou práci, za  kterou si 
zaslouží obrovský dík nejen žáci 
zdejší ZŠ, ale především jejich 
pedagogové, kteří děti úžasně 
motivovali. Druhou byla výstava 
fotografií zdejšího rodáka Jana 
Richtera s  názvem „The Land of 
The Free“, která uchvátila neotře-
lými, zajímavými fotografiemi ze 
současné Ameriky. Za vše hovoří  
zápis v  návštěvní knize jednoho 
z  návštěvníků: „Citlivě namícha-
ná směs touhy po  dobrodruž-
ství, objevování „neznámého“ 
ve  světě za  velkou louží a  snahy 

Sousedské setkání 
o  zachycení síly okamžiku... nekonečné dálky a  úžasné scenérie 
s kapkou nostalgie i pokory... jednoduchost, přímočarost se snoubí 
s krásou a syrovostí krajiny a života (ne)obyčejných lidí... cesta s ote-
vřenýma očima a srdcem je nejlepší prostředek k poznání.“ V témže 
sále pak pan starosta odpovídal na dotazy obyvatel Dolních Počer-
nic týkajících se návrhu metropolitního plánu naší obce.
Hudba vyhrávala do  tance i  k  poslechu. Tančilo se v  párech i  ně-
kolikahlavých seskupeních. Dvě rožněná selata voněla, až se sliny 
sbíhaly. Improvizovaný kiosek, který výborně zajistil (stejně jako 
každoročně) Pension Český statek, dodal něco na zapití. “Sousedy“ 
donesených pochoutek bylo letos nevídané množství, že to skoro 
vypadalo, že se všechno nesní, ale omyl – snědlo se všechno! 

 Vlasta Václavková

Foto: Martina Herštusová
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Vedení naší MČ využilo příležitosti Svátku sousedů a pozvalo své občany k možnosti zapojit se do projedná-
vání nového Strategického plánu MČ Praha – Dolní Počernice na roky 2016 – 2020.
Starosta seznámil veřejnost s potřebou aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha – Dolní Počernice. 
V průběhu minulých let se ukázalo, že Analytická i Návrhová část SP pozbyly aktuálnosti a je nutno celý do-
kument přepracovat pro výhled rozvoje městské části na roky 2016 – 2020. Přítomní měli k dispozici hlavní 
územně plánovací podklady a „starou“ verzi Strategického plánu rozvoje MČ včetně její aktualizace z r. 2012 
a 2014. Nad všemi dokumenty se rozproudila živá diskuse, ve které starosta zodpověděl většinu dotazů. Při-
pomínky občanů byly zaznamenány a při aktualizaci SP budou brány jeho zpracovatelem v úvahu. Zpracová-
ní tohoto obsáhlého dokumentu bude ukončeno v listopadu r. 2016.   redakční rada

STRATEGICKÝ PLÁN

ZÁŘÍ
Jarmila Brédová, Anna Chorvátová, Jana 
Taubmanová, Zdeněk Čípa, Františka Frýdová,  
Jiří Nováček, Vlasta Boskovská, Ján Skokan, 
Ludmila Stříšková, Marta Vašíčková,  
Věra Holubovská, Miroslava Richterová,  
Rudolf Novák

SRPEN
Marie Karochová, Milan Schödl, Růžena 
Paloučková, Marie Mařencová, Alena Kšádová, 
Jana Vondráčková, Hana Vránová, Jaroslav 
Kopecký, Jiří Petrák

Komise sociální, zdravotní a bytová

Jubilanti z našich řad
Srdečné blahopřání k významnému životnímu výročí patří našim spoluobčanům:
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Kdysi jsem v rozhovoru pro DPZ informoval o téměř ročním poby-
tu naší rodiny v Čínské Šanghaji, kde jsem byl tlumočníkem české-
ho pavilónu na světové výstavě Expo 2010. Ke konci trvání tohoto 
podniku se podařilo prodat náš pavilón jednomu z mnoha zájemců 
– městečku, které z historických důvodů nese dost obskurní název 
Statek čínsko-československé družby, čínsky zkráceně Čung-ťie. 
Toto dnes již asi osmdesátitisícové sídlo bylo založeno v  padesá-
tých letech minulého století jako na naše poměry obří státní statek, 
jehož cílem bylo zkultivovat tehdy neúrodné mokřady a celiny kraje 
mezi městem Chuang-chua a  Po-chajským zálivem. O  jeho prud-
ký rozmach hned od počátku se zasloužil dar několika set trakto-
rů, návěsů, nákladních vozů a jiné zemědělské mechanizace, který 
u příležitosti oficiální návštěvy vlády tehdy mladé ČLR pod vedením 

Podělte se s námi neboli

Z hlavního města na Statek 1. ČÁST

SDÍLENÍ
Při jednání redakční rady jsme se shodli na tom, že bychom chtěli náš zpravodaj obohatit o seznámení 
se zajímavými lidmi, s jejich nevšedními zálibami, zážitky... Obracíme se proto na vás, naše čtenáře, 
abyste se s námi podíleli na nové rubrice nazvané SDÍLENÍ a zasílali nám svoje zážitky, postřehy, námě-
ty, či upozornění na lidi, kteří „mají co říct druhým“. 

Kontakt: zpravodaj@dpocernice.cz, tel. 281 931 553, 281 865 754

Novou rubriku si dovolíme otevřít dvěma příspěvky členů naší redakční rady.

maršála Ču Te v Praze věnovala Číně československá vláda. Na pa-
mátku tohoto daru čínský premiér Čou En-laj pojmenoval nový 
zemědělský komplex Statek čínsko-československé družby. Vzhle-
dem k vývoji politické situace, zejména čínsko-sovětských a sovět-
sko-československých vztahů došlo poměrně brzy potom k ochla-
zení čínsko-československé družby, a tak po ní pojmenovaný Statek 
byl u nás víceméně zapomenut. Velvyslanci naší země v Číně sice 
občas na Statek zavítali nebo přijali jeho vedení (a dary melounů 
a datlí), ale doma o něm takřka nikdo nevěděl. K jeho „znovuobje-
vení“ došlo až v posledních deseti, patnácti letech a velmi k tomu 
přispěl právě i český expopavilón, který zde byl v roce 2011 asi rok 
po skončení Expa v Šanghaji znovuotevřen včetně kompletní ex-
pozice. Čínská strana totiž na „naši“ pomoc nikdy nezapomněla. 
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Statek čínsko-československé družby je vlastně městečko – stará zástavba se potkává s moderní
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V kontrastu s tím, jak lidé žijí v komunitě a společně, nám zejména 
proti našim Dolním Počernicím na  Statku čínsko-československé 
družby chyběly občanské aktivity, akce vznikající takříkajíc „ze-
spoda“. Ne, že by se v Čung-ťie nic nedělo, ale všechno bylo příliš 
organizované svrchu, s  minimální angažovaností jednotlivců. Ne, 
že by se lidé nezapojili, ale do velké míry jen plnili (byť nadšeně) 
úkoly jim shora přidělené, aniž by sami vyvíjeli iniciativu. Po jedné 
tradiční dolnopočernické akci se nám obzvláště stýskalo. Byl to živý 
betlém. Protože oba naši nejstarší synové měli tu čest v něm účin-
kovat v roli Ježíška, bylo nám líto, že tehdy novorozený nejmladší 
syn by o tu výsadu měl přijít. Navíc nám připadalo zajímavé před-
stavit Číňanům něco z  českých vánočních tradic. Číňané totiž Vá-
noce běžně neslaví, a pokud o nich něco vědí, tak většinou jen to, 
co viděli v amerických filmech. Tedy, že se zdobí stromečky a Santa 
Claus nosí dárky. Rozhodli jsme se proto na megalomanském hlav-
ním náměstí Družby uspořádat živý betlém. Lidé, na které jsem se 
obrátil s žádostí o pomoc s výrobou jesliček a skromného přístřeš-
ku, byli naším nápadem úplně vykolejeni. Copak je možné, aby si 
někdo vymyslel svoji akci a svévolně si ji uspořádal? Bylo! Tuto krás-
nou dolnopočernickou tradici jsme přenesli do dalekého čínského 
venkovského městečka. Dokonce se nám akci podařilo zopakovat 
i další dva roky našeho pobytu na Statku, tentokrát již s čínskými 
novorozenými Ježíšky a jejich čínskými maminkami Mariemi. Místní 
studenti češtiny k tomu zpívali české vánoční koledy a vyprávěli pu-
bliku o českých vánočních zvycích.
 Text a foto: Tomáš V. F. Jirsák Havran 

POKRAČOVÁNÍ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

Původní obyvatelé Statku, kteří se sem při jeho zakládání sjeli z růz-
ných částí Číny, dodnes s dojemnou vděčností vzpomínají, jak jim 
tehdy československé traktory pomohly stát se jedním z nejmoder-
nějších a nejrychleji se rozvíjejících zemědělských podniků v Číně, 
vzpamatovávající se tehdy z desetiletí občanských válek a japonské 
okupace a tápající v nově zaváděných pořádcích. Dnes se z někdej-
šího agrokomplexu stalo město velikosti třeba našeho Kladna. Ale 
díky prudkému rozvoji v prvních desetiletích a později i objevení 
ložisek ropy pod pozemky Statku je z něj město poměrně bohaté. 
Navíc je v posledním desetiletí i součástí velké rozvojové zóny, jíž 
se dostává podpory a preferencí ze strany jak provinční, tak i celo-
státní vlády. Jedním z aktuálních úkolů tohoto městečka je ve svém 
sousedství vybudovat město, které by během deseti let mohlo do-
sáhnout miliónu obyvatel. Součástí města má být i velký průmyslo-
vý a hig-tech park. Číňané chtějí zejména při budování tohoto par-
ku těsně spolupracovat se subjekty ze střední a východní Evropy, 
zejména z Česka a Slovenska. A v souvislosti s tím se zrodil i nápad, 
přizvat na Statek Čecha, který by pomohl jednak v kontaktu s čes-
kými a slovenskými partnery, jednak by vyučoval češtinu, která se 
při očekávané spolupráci bude velmi hodit. Tak se tedy na Statek 
čínsko-československé družby dostala rodina z Dolních Počernic.

Je pro mne velmi těžké vybrat, o které zážitky a zkušenosti se s čte-
náři DPZ podělit. Ne, že bych chtěl něco tajit, jen je těch prožitků 
příliš mnoho, než aby na to stačil článek v DPZ. Zkusím tedy třeba 
zmínit několik věcí, které nám při pobytu v Číně chyběly, nebo se 
nám po nich naopak stýská tady.

Hned od počátku našeho života v Čung-ťie nás zaujal rozdíl ve vní-
mání soukromí. Číňané jsou obecně zvyklejší žít více společně, mno-
ho činností, které my provádíme v soukromí, se odehrává na veřej-
nosti, a tak je běžné a vlastně i zdvořilé vědět o lidech ve svém okolí 
daleko více, než jsme zvyklí u nás. Ve velkých městech roste jako 
všude ve světě anonymita a tradiční zvyklosti se mnohdy vytrácejí, 
ale Čung-ťie přes svou velikost a prudkou urbanizaci posledních let 
žije do značné míry ještě tradičním venkovským stylem. Celé čtvrti 
starých přízemních domečků se hromadně bourají a místo nich se 
staví nová sídliště z mnohopodlažních domů, v nichž tradiční způ-
soby života namnoze berou za své. Ale v lidech hluboce zakořeněné 
společenské zvyklosti se alespoň v prvních generacích lidí žijících 
v nových sídlištích, ještě udržují. Když k tomu připočteme, že jsme 
byli v okruhu třeba 100 km jediné „bledé tváře“, je jasné, že o nás 
během prvních dní ohromné množství lidí vědělo nebývalé detaily. 
Zejména manželka se s tím musela nějakou dobu vyrovnávat, než 
přivykla.

Bývalé staveniště před branou českého EXPOpavilónu,  
dnes již uličky připomínající pražské Staré Město

Čínská „Panna Maria“ s čínským „Ježíškem“ na náměstí Družby

Dolnopočernický „živý betlém“ místo agitační estrády
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Zrovna jsme stáli u  pultu v  malém obchůdku s  oblečením 
a smlouvali o cenu za šatičky pro naše dvě malé dcery, když na-
jednou začalo blikat světlo. Prodavač se jen omluvně zatvářil, 
že to se tu občas stává. Za několik vteřin ale zhaslo na dobro, 
a zároveň se vše začalo silně třást. 

Intuitivně jsme se rozeběhli směrem k  východu, ale jakmile jsme 
pochopili, co se děje, zastavili jsme se ve vstupních dveřích pod sil-
ným betonovým překladem a doufali, že tenhle dům zemětřesení 
vydrží. Nic jiného se v tu chvíli dělat nedalo. Úzké uličky Káthmán-
dú s vysokými a chatrně postavenými domy nad sebou nenabízely 
o mnoho více bezpečí. S manželkou jsme se dívali navzájem do očí 
a v těch několika málo desítkách vteřin, které se zdály být nekoneč-
né, nám proběhlo hlavou ledaco. Byl to jeden z nejdelších okamžiků 
v našem životě. 
Po první vlně otřesů se svět jako by zastavil. Vše se točilo okolo dal-
ších a dalších následných vln, kdy se země opět méně či silněji třásla 
v nepravidelných intervalech, a my jsme cítili více než obvykle ruku 

osudu, před kterým člověk stejně nikam neuteče. Jak říkal Švejk, 
„koho mají jednou oběsit, ten se neutopí“. V čase do odletu jsme 
pak pozorovali, jak se země vzpamatovává z prvního šoku a sčítá 
šrámy, kterých stále přibývalo, stejně jako obětí. Jejich počet se na-
konec vyšplhal na více než devět tisíc. Když se naše letadlo po něko-
lika dnech odlepovalo od dráhy a my pozorovali z okénka natažené 
plachty mezi zborcenými domy, cítili jsme na jednu stranu velkou 
úlevu, na  druhou však smíšené pocity a  trochu i  špatné svědomí 
z toho, že zrovna my máme možnost odletět odsud někam hodně 
daleko...

Opět přistáváme v Káthmándú
Je duben 2016, přesně rok po  té, a  my přistáváme opět na  letišti 
v Káthmándú. Nevíme jistě, jestli to je omamná krása a nepředsta-
vitelný rozměr Himálaje, pověstně milí a vstřícní lidé, které jsme zde 
potkávali na  každém kroku, nebo něco jiného, co nás sem táhne 
zpátky. Naším cílem je tentokrát trek okolo sedmé nejvyšší hory 
světa, proslulé 8.167m vysoké Dhaulágirí. Ve  srovnání s  nejčastěji 
navštěvovanými oblastmi Mount Everestu a Annapurny jde o od-
lehlou a civilizací dosud téměř nenarušenou oblast. O to krásnější 
je asi 150 km dlouhé putování přírodou nepopsatelné krásy. Cestu 
začínáme v nížině, kde teploty hravě přesahují 30° a vše je vyprahlé 
jako na poušti. Pokračujeme džunglí, ve které vládu nad lidmi pře-
bírají opice, bambusovými pralesy, výše pak po ledovcích a na sa-
mém úpatí téměř čtyř kilometrů vysoké severní stěny Dhaulágirí. 
Překračujeme dvě sedla přesahující výšku 5 000 metrů nad mořem, 
abychom nakonec sestoupili do údolí posvátné řeky Kali Gandaki. 
Jako minule potkáváme milé a  usměvavé lidi, kteří se nevtíravě 
zajímají, odkud jsme a kam jdeme. O tom, co se stalo před rokem, 
nikdo nemluví. Svět se točí stále dokola, jako nekonečný uzel – bud-
histický symbol věčného života a znovuzrození. Mnoho poničené-
ho je obnoveno, nebo alespoň „uklizeno“, některé trosky si na svůj 

NEPÁL ROK PO TÉ
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čas ještě musejí počkat. Říkáme si, jaké by to asi bylo, kdyby se po-
dobná katastrofa stala u nás. Pravděpodobně bychom to prožívali 
mnohem hůře. V naší materiálně orientované společnosti by byly 
ztráty na majetku mnohem vyšší, a o to déle bychom je obnovovali. 
Lidé, kteří žijí na hranici chudoby a mnohdy hluboko pod ní, nemají 
mnoho. To ale neznamená, že žijí o  to chudším životem. Prožívají 
stejně silně radosti i  štěstí, které život přináší, stejně jako smutek 
nad ztrátou někoho blízkého. Nemají nám mnoho co závidět. Ne to-
lik, co by za to opravdu stálo. Nejen pro jejich vyznání je z nich cítit 
klid a smíření se s během světa, životem i smrtí. Ten klid a pohoda 
jsou až nakažlivé. A jistě nejen proto za to stojí se do Nepálu vracet. 
Tak tedy snad zase brzy, Namastééé.
 Text a foto: Bc. Ondřej Uher

A K T UA L I T Y

Městská doprava o prázdninách
Od 2.7. do 28. 8. 2016 platí pro většinu linek MHD prázdninové 
jízdní řády. Váš aktuální jízdní řád získáte například na portále 
www.ropid.cz nebo si o jeho vytištění můžete požádat v infor-
mačním centru. 

Farmářské trhy 
Po dobu letních prázdnin se budou konat jako obvykle každý 
pátek od  13 do  18 hodin. Z  důvodu dovolených bude počet 
prodejců omezen, ale vždy zakoupíte základní farmářské po-
traviny jako zeleninu, ovoce, pečivo, uzeniny a víno.

Doprava v Praze – chystané změny
Organizace ROPID – Organizátor Pražské integrované dopravy 
posuzovala celkem sedm podnětů a připomínek k provozu li-
nek Pražské integrované dopravy na území Dolních Počernic, 
které MČ ve spolupráci s obyvateli jmenované organizaci před-
ložila. Jejich výčet a vyhodnocení je zveřejněno na webu MČ 
v sekci Aktuality.

Znečištění Hostavického potoka – hledá se viník
V  souvislosti s  březnovými haváriemi na  Hostavickém poto-
ce, o  kterých jsme vás informovali v  posledním vydání Dol-
nopočernického zpravodaje, nyní probíhá inspekční šetření 
v blízkých průmyslových areálech v ul. Průmyslová, do kterých 
přivedly příslušné šetřící orgány odebrané vzorky a stopování 
zdroje znečištění. Doposud nebyly učiněny žádné konečné zá-
věry ani rozhodnutí, čeká se na shromáždění veškerých pod-
kladů k této záležitosti. 

Štěrboholská spojka – práce na komunikaci 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájila 2. 7. 
2016  8. etapu rekonstrukce vozovky v  levém, pravém a  při-
pojovacím jízdním pruhu komunikace Štěrboholská spojka 
ve směru z centra, v úseku mezi OC Europark a sjezdem na Dol-
ní Počernice. Délka opravovaného úseku je 230 m a  potrvá 
do 30. září 2016. Jedná se o celkovou výměnu konstrukčních 
vrstev výše uvedených pruhů, výměnu betonových obrub 
u  středního dělícího pásu,  obnovu vhodného odvodnění vo-
zovky a dostatečnou sanaci komunikace. Řidiče čeká částečné 
omezení – práce budou probíhat po jízdních pruzích.

Odstřel černé zvěře
Myslivecký spolek Horní Počernice informuje, že v  období 
od 1. 1. do 30. 5. 2016 bylo v honitbě, která zasahuje do kata-
strů městských částí Prahy 14 – Kyje a Hostavice, Dolních Po-
černic, Běchovic a částečně Horních Počernic, střeleno 27 kusů 
černé zvěře. V k.ú. Hostavice, Běchovice a Dolní Počernice byly 
položeny chemické ohradníky a odrazovače proti černé zvěři. 

Letní brigáda
Restaurace „NA KEMPU“ hledá servírku / číšníka na letní brigá-
du i na HPP. Zájemci se mohou hlásit na tel.č.: 775 559 156. Více 
na www.nakempu.cz.  
 Martina Vondřichová

stručně
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Každý, kdo v  sobotu 4. června 2016 na-
vštívil oslavu Dne dětí, se shodl na  tom, 
že zdejší zámecký park je po  nedávné 
rozsáhlé proměně doslova rájem na  zemi. Úmorné vedro tlu-
mily velebné koruny stromů, břehy čtyř protékajících vodotečí 
rozkvétaly žlutými irisy a všudypřítomný ptačí zpěv dokresloval 
onu všeobjímající pohodu.
Děti dychtící po sportovních i vědomostních úkolech přebíhaly 
od jedné soutěže k druhé a těšily se nejen na pohádku a pouťové 
atrakce. Úkolů bylo celkem sedmnáct a u všech stály nekoneč-
né řady soutěžících. Mezi ty nejvíce obležené patřilo stanoviště 
„Vodních záchranářů“, kteří měli letos svoji premiéru. Děti se uči-
ly jak pomoci zachránit tonoucí, po Velkém počernickém rybní-
ce se proháněly dva záchranářské čluny a záchranáři lovili z vody 
figuranty, kteří co chvíli „překlopili loď „a nechali se zachránit. To, 
že se některé děti svezly ve člunech, nemusím ani dodávat. Líbil 
se tradiční parkúr pana Josefa Vavrouška, jízdy na  huculských 
koních, kapela Bumerang z Poříčan, která vyhrávala u přírodní-
ho amfiteátru a  zajímavé byly i  ukázky deskových her. Děti se 
zde dále naučily jak třídit odpad, rozeznat byliny i koření a další 
a další důležité věci pro život. Po zdolání všech záludných úkolů 
čekal na děti vytoužený buřt, chléb a inovativně i kečup. Děti si 
vše mohly vychutnat díky vstřícnosti ředitele zdejšího dětského 
domova pana Martina Lněničky, který ochotně pro tento účel 
otevřel i přilehlou zahradu dětského domova.
Další atrakcí, tentokrát však pro dospělé návštěvníky, byl „Den 
otevřených dveří“ ve  znovuobnoveném počernickém pivova-
ru. Panský dvůr se díky představivosti, elánu a píli sourozenců 
Karochových probudil do krásy a stal se tak objektem patřícím 
k chloubám Dolních Počernic.
Městská část Praha - Dolní Počernice děkuje všem, kteří se ja-
kýmkoliv způsobem podíleli na  přípravě i  průběhu letošního 
Dne dětí. Byli jimi především učitelé a žáci zdejší základní ško-
ly, vychovatelé z dětského domova, z.s. Počin, r.c. Veselý čertík, 
Lesní školka a škola V mechu a kapradí, Panský dvůr, Mise Hero, 
Vodní záchranná služba, Klub důchodců, Jezdecký klub Josefa 
Vavrouška, sponzor „pitného režimu“ - firma Coca-Cola HBC ČR, 
fotograf Tomáš Campr, dolnopočerničtí podnikatelé a  spousty 
dobrovolných počernických občanů.
Zvláštní poděkování za  přípravu a  hladký průběh akcí Svátek 
sousedů i  Dne dětí však patří triu pracovníků zdejšího Úřadu 
městské části Praha - Dolní Počernice, pánům: Václavu Haškovi, 
Václavu Hořánkovi a Pravoslavu Hálovi, bez jejichž přičinění by 
to prostě nešlo...
 Vlasta Václavková

OSLAVA DNE DĚTÍ

2016

Fota na dvoustraně: Tomáš Campr
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Na hrázi Počernického rybníka proběhla v sobotu 4. června v rámci Místní agendy 21 kampaň „Dny bez úrazů“. Jelikož se v přilehlém zá-
meckém parku konala zároveň oslava Dne dětí o návštěvníky rozhodně nouze nebyla. 
Členové Vodní záchranné služby, neohrožení muži i ženy, kteří na svou velmi důležitou a záslužnou činnost můžou být právem hrdí – zvláš-
tě, když ji vykonávají dobrovolně a ve svém volném čase – zde předvedli ukázky své rozmanité práce.
Děti i dospělí návštěvníci byli přímo vtaženi do praktických ukázek první pomoci, vyzkoušeli si masáž srdce, učili se, jak nejlépe a nejú-
činněji pomoci zraněným a po instruktáži zodpovídali kontrolní dotazy záchranářů. Několikrát za odpoledne mohli zhlédnout záchranu 
tonoucího, zapádlovat si na kanoi za bedlivého dozoru odborníků s použitím nezbytných vest nebo – a to bylo pro malé i velké asi největší 
lákadlo – projet se na motorovém člunu, jenž záchranáři využívají nejčastěji na své základně, kterou mají na přehradě Slapy.
Všem aktérům, sponzorům i zúčastněným patří veliký dík za bezchybně zorganizovanou akci, díky níž budeme umět v krizových situacích 
rychleji a účinněji reagovat a pomoci zachránit to nejdůležitější co máme – lidské zdraví a život. Markéta Brožová

Akce se konala pod záštitou radního pro oblast zdravotnictví a byla finančně podpořena z rozpočtu MHMP.

K a m p a ň  „ D NY  B E Z  Ú R A Z Ů “  2 0 1 6

Zdravá města, obce, regiony
České republiky  
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
v jezdeckém klubu
V neděli 12. června ožil po sobotních závodech již podruhé o tom 
víkendu areál jezdeckého klubu POČIN čilým ruchem. Již od  po-
měrně časného rána začaly probíhat poslední přípravy, stavba do-
časných přístřešků, úpravy jízdárny i  celého dvora, aby od  10 ho-
din mohli začít přicházet první návštěvníci. Jezdecký klub totiž pro 
všechny zájemce, ať už z řad příbuzných a přátel členů klubu nebo 
široké veřejnosti, uspořádal tradiční jarní Den otevřených dveří. Pro 
mladší návštěvníky bylo připraveno mnoho poznávacích, vzděláva-
cích i dovednostních soutěží, pro všechny pak pestré občerstvení 
a bohatá tombola, ale především úžasný program, v němž se před-
stavila veškerá činnost klubu. Hosté se tak seznámili s celou škálou 
aktivit klubu počínaje tzv. AVK – aktivitami s využitím koní, což je 
kroužek nejmladších členů klubu, přes hipoterapii pomáhající li-
dem s  různými zdravotními potížemi a  postiženími, voltiž a  para-
voltiž neboli akrobatickou gymnastiku na jedoucím koni nebo jeho 
stabilní napodobenině. Komunikaci s  koněm 
a  drezúru, skokové disciplíny a  soutěže, při kte-
rých se všem přihlížejícím tajil dech, až po divác-
ky nejvděčnější krasojízdy a chtělo by se říci té-
měř scénické tance na koních na hudbu a různá 

Jako každým rokem se celý areál JK Počin uzavře na letní prázdniny, kdy koně i jejich jezdci užívají dovolené na pastvinách v Rousínově 
u Golčova Jeníkova. Tady se také koná jezdecký tábor s koňmi a paravoltižní soustředění našich závodnic. Všechna zvířátka se tu pasou 
na 10 ha travního porostu a mají volný přístup do rybníku. Určitě si tady odpočinou od pravidelné celoroční práce jezdeckého kroužku 
a získají energii a chuť do nového školního roku. Rádi bychom po roční odmlce opět pozvali nové členy do našich řad. 

Prosíme, suché pečivo uschovejte přes prázdniny doma, moc rádi si je v září vezmeme, hnůj bude k odběru zdarma jako doposud opět 
od září. Přesné časové rozčlenění jezdeckého kroužku se bude vytvářet až v září, po ustálení rozvrhů ve školách. Pokud máte jakékoli dota-
zy, můžete napsat na jkpocin.info@seznam.cz nebo zatelefonovat na číslo 605 285 426.

Info o nás také naleznete na www.jk-pocin.cz      
Přejeme všem Dolnopočerničákům krásné léto a těšíme se na shledání v září. 

Hanka Špindlerová

Zápis do jezdeckého kroužku bude 7. září od 16.00 do 19.00 hodin v areálu JK Počin ulice V ráji.

Nabízíme: 
Jezdecký kroužek pro začínající děti od 10 let

Jezdecký kroužek pro pokročilé jezdce s účastí na závodech
Pro nejmladší aktivity s využitím koní – hry s koňmi a jejich poznávání, práce ze země

(Kroužky hipoterapie a paravoltiž jsou zatím naplněny)

témata. Zavítali jsme například 
do  dávného středověku, třásli se 
strachy o osud agenta 007, ale i se 
zasmáli nafintěné Barbie. Na  zá-
věr se všichni zájemci mohli ješ-
tě projet na konících, kteří stejně 
jako jejich dvounozí přátelé ten 
den podali opravdu úžasné výko-
ny a připravili ve vzájemné spolu-
práci všem návštěvníkům krásné 
nevšední a  nezapomenutelné 
zážitky. Dík za perfektně připrave-
nou akci patří všem, kdo se na ní 
jakkoli podíleli, ale přede všemi paní Hance Špindlerové, vedoucí 
JK POČIN. Zdar celé akce byl odměnou za celoroční náročnou, ale 

bohulibou práci její i celého jejího týmu trenérů, 
cvičitelů, terapeutů a vedoucích, ale i všech členů 
klubu. Ať se jim alespoň tak daří i v dalších letech!

S díky předseda spolku POČIN a hrdý  
dolnopočerničák Tomáš V. F. Jirsák Havran
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POČINOVSKÉ PR ÁZDNINY
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Hudba Jaroslava Ježka zněla sálem hotelu Svornost 14. května v rámci hudebního festi-
valu JEŽKOVY VOČI.
Festival se uskutečnil u příležitosti 110. narozenin Jaroslava Ježka, který ve Svornosti vystupo-
val pravidelně se svým orchestrem při nedělních čajích.
Festival zahájila dixilendová legenda skupina Steamboat Stompers. Zpěvačka Eva Emingero-
vá na konci tohoto bloku zazpívala spolu s klienty Chráněné dílny svatý Prokop u červeného 
javoru píseň Jaroslava Ježka Život je jen náhoda. Plný sál aplaudoval ve stoje, což byl pro 
zpěváky s mentálním postižením silný emoční zážitek. Písně v podání písničkáře Mirosla-
va Palečka pak roztančily přítomné. Následující program patřil sboru Základní školy Praha 
Dolní Počernice (celkem se zúčastnilo čtyřicet dětí!) a Janu Smigmatorovi s orchestrem 
Swinging Q. Děti si užívaly možnost zpívat před plným sálem s  vynikajícím zpěvákem 
a profesionálním orchestrem za zády. I toto vystoupení bylo odměněno velkými ovacemi. 
Dalším vrcholem festivalu bylo samostatné vystoupení Jana Smigmatora & Swinging Q. 
Velice zajímavé aranže známých písní Jaroslava Ježka zazněly v podání skupiny Ukulele 
Swing Band.  
Všechny přítomné zaujalo i velice energické muzicírování mladého orchestru Ježkovy 
stopy, kdy měli diváci možnost vyslechnout Ježkovy skladby tak, jak je hrál on sám.
Hudební festival Ježkovy Voči navštívilo okolo sto padesáti osob ve věku od 6 do 80 let. 
Myslím, že by byl Jaroslav na svoje následovníky hrdý.  Mgr. Tomáš Král

JEŽKOVY VOČI 

3. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE 
pro SLUNEČNÍ PAPRSEK

proběhne pod dohledem MONIKY ABSOLONOVÉ
Zveme Vás na 3. ročník otevřeného tenisového turnaje, 

který pořádá Tenisový oddíl Dolní Počernice z.s.

v sobotu 6. 8. 2016 od 8.30 hodin
na tenisových kurtech v Dolních Počernicích.

Přijďte si zahrát, pobavit se a podpořit dobrou věc!
Startové činí 500 Kč, přihlášky přijímá paní Květa Langhamerová.

  
www.sodopo.cz, kontakt: 724 410 088 Sokol Dolní Počernice z.s.

Aneta Kábele, Juraj Halaša, Olívie Pažinová, František Hodač,  
Denisa Petružálková, Hugo Kepka, Annamarie Ryvolová, Robin Knězů, 
Melánie Weisserová a Martin Vlach 

Letošní první slavnostní uvítání nových dolnopočernických občánků se usku-
tečnilo ve čtvrtek 4. května v trámovém sále Panského dvora. Milého úvodu se 
ujali žáci zdejší základní školy, konkrétně z 5. třídy, pod vedením p. učitelky Ivany 
Hájkové. Nové obyvatele, jejich rodiče a  ostatní příbuzné přivítal pan starosta 
Zbyněk Richter a popřál jim zdravý a příjemný život nejen v Dolních Počernicích.
Členky místní Komise sociální, zdravotní a bytové předaly květiny a dárky a v přá-
telské atmosféře všichni poseděli u malého občerstvení. 

Mezi uvítanými občánky byli:

Vlasta Václavková

NOVÍ OBČÁNCI  mezi námi
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Začátkem června vyrazily děti za poznáním mimo Hájenku – navští-
vily dřevařskou dílnu v SOU Čelákovice, kde vyrobily dřevěné zvířát-
ko, prohlédly si školu a zařádily si ve školní tělocvičně.
Ve druhém červnovém týdnu se děti vydaly na koně do Újezda nad 
Lesy. Dozvěděly se, jak se o koně pečuje a samozřejmě si na nich 
také zajezdily. 
V horkých červnových dnech se děti věnovaly tématu VODA – za-
žily tak vodní hrátky na zahradě školky a průzkumy života ve vodě 
u rybníka. Děti i nadále pečují o svou zahrádku u Hájenky a sklíze-
ly první úrodu. Pravidelně kolem nás létá spousta motýlků, a tak si 
děti vyrobily své motýlky z drátků. Školáci úspěšně absolvovali zá-
věrečná přezkoušení a vyráběli si nové školní pomůcky.
Konec roku jsme s rodiči zakončili Závěrečnou slavností, na kterou 
děti pro rodiče připravily speciální hájenkové divadelní představení.
Hájenka je v rámci příměstských táborů otevřená i v létě – zveme 
všechny děti do Hájenky na PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY DOBRODRUŽ-
STVÍ V HÁJENCE 2016.

Jak jsme prožili červen v lesní škole a školce 
HÁJENKA

Uvolnila se nám také místa k dodatečnému zápisu dětí pro školní 
rok 2016/2017. 
Pro návštěvu i dodatečný zápis nás neváhejte kontaktovat.
Více informací naleznete na www.vmechu.cz nebo nás kontaktujte: 
lesniskolka@vmechu.cz 
 Veronika Friebová

Z dění v MŠ ORANGERY
V  mateřské škole Orangery jsme ani na  konci školního roku 
a o prázdninách nezaháleli, květen a červen byl asi jako ve všech 
školkách ve  znamení besídek, zahradních slavností a  dalších akcí 
pro děti i jejich rodiče. Užili jsme si oslavu dne maminek, Den dětí, 
měli měsíc plný zvířátek, byli na výletech, například na farmě v Ra-
donicích.
Celý květen jsme se věnovali tématu o zvířátkách, a tak s námi cho-
dili na procházku pejskové, ve třídě jsme měli šneky, morčata a další 
kamarády, se kterými děti přišly pochlubit. 

Také jsme uspořádali pro 
maminky odpoledne, kde 
byla jako tradičně vyhlá-
šena soutěž o  nejlepší 
koláč či jiný moučník, děti 
opět měly z  čeho vybírat 
a  pro koho hlasovat. Uži-
li jsme si báječné sladké 
odpoledne, na jejímž kon-
ci nám dokonce někteří 
tatínkové pomohli s  úkli-
dem, takže jim na  tomto 
místě děkujeme, že jdou 
dětem příkladem v  gen-
tlemantství.

V červnu proběhly besídky jednotlivých tříd, kde děti předvedly to, 
co se naučily a co trénovaly. Na konci besídek také probíhalo tradič-
ní šerpování a loučení se s předškoláky, kteří odcházejí buď do míst-
ní základní školy, nebo do přilehlých oblastí.
Na  konci měsíce června jsme vyjeli s  dětmi na  školku v  přírodě 
do Českého ráje. Počasí vyšlo jako na objednávku, a tak jsme kro-
mě každodenní turistiky navštívili také zříceninu hradu Frýdštejna, 
zkoušeli lukostřelbu, svezli se na raftech, získávali jsme sedm rytíř-
ských ctností a nakonec i vysvobodili zakletou princeznu Klotyldu. 

V  rámci školky v  přírodě jsme také dělali táborák, stezku odvahy 
a mnohé další aktivity, díky kterým ani ty nejmenší děti neměly čas 
na stýskání.
Poslední týden jsme se s  dětmi rozloučili výletem za  domácími 
zvířaty na farmu v Radonicích. Během roku jsme totiž zjistili, že za-
tímco děti znají perfektně exotická zvířata, o kterých často ani my 
učitelky moc nevíme, trochu se nám ztrácí ve zvířatech jako je ovce 
nebo husa. A tak jsme vyrazili na cestu, abychom si zvířátka nejen 
prohlédli v reálu, ale také nás nechali si všechna pohladit a nakrmit.
Orangery jako každý rok své brány dětem nezavírá, a  tak máme 
od  11. července klasický prázdninový provoz – ve  stylu příměst-
ských táborů – nejen pro děti z naší školky, ale i pro ostatní, které 
se k nám mohou stále hlásit. Stejně tak máme otevřený AfterClub, 
tábory pro školní děti a otevřeny jsou i jazykové kurzy pro školáky. 
Naše jesličky mají otevřeno každý všední den a naše paní učitelky se 
jim plně věnují bez přestávky.
Přejeme všem dětem krásné prázdniny a doufáme, že rodiče tyto 
dva měsíce využijí k tomu, aby se svými potomky strávili co nejvíce 
drahocenného času, protože právě čas je ta nejdůležitější investice.
 Za kolektiv MŠ Orangery, OrangeryClub a OrangeryPark  

Hanka Švamberková
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Jarní období v  čertíku bylo plné 
aktivit nejenom pro děti, ale i  pro 
nás lektory. V  květnu byla u  nás 
v centru kadeřnice Maruška a všem 

dětem nový sestřih moc slušel. Pyžámková noc tentokrát bohužel 
musela být zrušena z důvodu nemoci nás dospěláků, doběhla nás 
po celé zimě angína a chřipka. Velkou událostí bylo představení dětí 
z kroužku „Divadelní přípravka“, na které se velmi pilně připravovaly 
pod vedením lektorky Báry. Děti si připravily pohádku Domku, do-
mečku, kdo v tobě přebývá a byl to pro nás dospěláky velký zážitek 
– ovace publika nebraly konce.
Začátek června patřil oslavě Dne dětí a počasí nám opravdu přálo. 
Pro děti jsme měli připravené tvoření velkých bublin a nadšení dětí 
nebralo konce. V červnu proběhly v Čertíku ukázkové hodiny Hu-
dební školy YAMAHA – nabídka kurzů bude od září rozšířena. 
Proběhl i první zápis do přípravky dětského sborečku „Beránci“, dal-
ší zápis bude v září.  
Holčičky z  kurzu „Baletní přípravka“ nacvičily představeníčko pod 
vedením lektorky Kristýny a byly okouzlující a moc šikovné. 
Poslední pyžámková noc v  tomto školním roce se nesla v  rytmu 

hudby a povedla se ke spokojenosti dětí i rodičů. 
V tuto chvíli jsme již v plném běhu příměstských táborů a zároveň 
v přípravě na nový školní rok. 
Týden otevřených dveří je naplánován od 12. do 16. září 2016. 
Více informací najdete na našich stránkách www.veselycertik.cz
Přejeme všem dětem a rodičům krásné prázdniny plné letní poho-
dy a zážitků.
 Za tým Veselého čertíka Ilona Dušková

Konec školního roku v MŠ DUHA

Mezinárodní den dětí jsme s  dětmi oslavili 
divadelním představením Veselý rej a  v  od-
poledních hodinách se děti společně s rodiči 
zúčastnily akčního sokolnického programu 
s dravci a sovami.
Třídy Broučků a  Hvězdiček podnikly výlet 
na zámek Chateau Radíč. Chlapci a děvčátka 
plnili po celou dobu prohlídky drobné úko-
ly a  na  závěr všichni společně našli poklad 
– truhlu plnou „zlaťáků“. Velký úspěch mělo 
také převlékání za prince a princezny.
Poslední akcí školního roku bylo již tradičně loučení s budoucími 
školáky, kteří nastupují po prázdninách do základní školy. Děti si 
užily zábavný animační program v pirátském duchu, který byl plný 
tance, soutěží a písniček. Nechybělo ani vypouštění balónků přání, 
opékání buřtíků a mnoho dárečků…

Závěrem bychom chtěly poděkovat všem rodičům za skvělou spo-
lupráci a popřát léto plné sluníčka, pohody a odpočinku a budeme 
se těšit na shledání ve školním roce 2016/2017. 

 Za kolektiv MŠ Duha Jarka Pasáková, učitelka třídy Kvítka

Veselý čertík hravě a vesele



24

ZÁ
K

LA
D

N
Í Š

KO
LA

Výlet do minulosti

Druhé třídy si konec  
školního roku užívaly

VYSTOUPENÍ 
ve školní družině

ŠKOLA v přírodě POD BLANÍKEM

Vážení, 
dovolte mi touto cestou poděkovat všem učitelům, žákům a rodičům za spolupráci a zdárný průběh školního roku 2015 / 2016. Našim 
deváťákům přeji úspěšný start v novém působišti a krásné vzpomínky na jejich základní školu. 
Dále bych Vám rád popřál krásné prázdniny, dovolené, a aby se Vám podařilo nasbírat dostatek sil pro nadcházející školní rok. 1. září 
2016 se na Vás budeme těšit. 
 Mgr. Jiří Schwarz, ředitel

3. 5. 2016 podnikly děti z páté, šesté a sedmé třídy ze základní školy v Dolních Počernicích zájezd do Lidic a Terezína. První zastávka byla 
v Lidicích, první naše kroky vedly do místního muzea. Při zjišťování událostí, které se před 74 lety staly, jsem tehdejší hrůzy skoro prožívala 
na živo. Díky, že žiji v dnešní době. Doufám, že dospělí nedovolí, aby došlo k nové válce. Škoda všech 340 životů dětí, žen a mužů.
Po prohlídce Lidic vedla naše cesta do Malé pevnosti Terezín. Když jsem uviděla tu pevnost, vzpomněla jsem si na vyprávění své babičky 
o mém pradědečkovi, který byl v Malé pevnosti zavřený asi půl roku. Dědeček vyprávěl, že po nich lezly štěnice velké jako palec. Když se 
chtěl jeden vězeň obrátit, musela se obrátit celá řada. Když se pradědeček vrátil z Terezína, vážil 40 kg. Při prohlídce Terezínské pevnosti 
jsme procházeli i tunelem, kterým byli odnášeni mrtví vězni. Byla jsem ráda, když jsem prohlídku tunelu měla za sebou a vyšla jsem na čer-
stvý vzduch. Na konci prohlídky byl kámen – památník, na kterém byly vypsány země, z kterých vězni pocházeli.
Výlet byl velice poučný a díky za každý dobrý den.  Markéta Bejdlová, 6. třída

Naši druháci si konec školního roku opravdu užili. Na škole v přírodě v Jizer-
ských horách našlapali skoro 50 km. Navštívili Divadlo v přírodě s Blešákem 
Fešákem a Sněhurkou. Jako Strážci pralesa si prohlédli ZOO Praha a svou zruč-
nost prokázali na Chvalském zámku na výstavě Merkur není jen planeta. 
 Třídní učitelky 2. A a 2. B 

Ve čtvrtek 23. června se konalo vystoupení dramatického kroužku a kroužku jógy 
pro žáky školní družiny. Všem vystupujícím dětem i paním učitelkám Schöpsové 
a Vyskočilové děkujeme za hezký zážitek.
  Martina Zdychová

V červnu jsme vyrazili na školu v přírodě do CHKO Blaník. Počasí 
bylo celý týden proměnlivé, přesto jsme ale stihli řadu akcí. Kaž-
dý den jsme splnili úkol ježka Bodlinky. Etapovou hrou nás prová-
zela „Čtyřka z  Prasolesa“. Pokořili jsme Velký Blaník s  rozhlednou 
i  Malý Blaník s  opuštěným kostelem. Vykoupali jsme se ve  vyhří-
vaném bazénu a  tančili jsme na  diskotéce. Navštívili jsme kozí 
farmu, kde jsme ochutnali kozí mléko a  sýry. Vyvrcholením pak 
byla noční bojovka při úplňku. I když se nám stýskalo po domově, 
naučili jsme se samostatnosti a přivezli si spoustu nových zážitků. 
  Mgr. Hana Hubáčková
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Závěr školního roku v Krkonoších

Pasování na čtenáře 
– zámek Radim

Škola v přírodě NA KOLECH

Letos, tak jako minulý rok, jsme si závěr školního roku zpříjemnili pobytem na škole v přírodě. 
Vyjeli jsme na osm dní do Pece pod Sněžkou. Hned po příjezdu jsme potkali pána hor – Krako-
noše, který nám pokynul zpoza Úpy a provázel nás celým pobytem. Setkali jsme se se skřítky, 
kteří se nastěhovali do námi postavených domečků. Počasí nám přálo a tak jsme zvládli výlety 
na Sněžku, Černou horu i jejich okolí. Prošli jsme Černohorská rašeliniště, vystoupali na rozhled-
nu Hnědý vrch, vyřádili jsme se na trampolínách v Relax parku a trošku poškádlili bowlingové 
koule. Večerní čas nám mimo jiné vyplnila i přednáška člena horské služby a naše nebojácnost 
prošla zkouškou při noční bojovce. Pokořili jsme všechna dětská hřiště v okolí a pobyt jsme za-
vršili orientačním během po fáborkách. Celý týden jsme si velmi užili a příjemně unaveni jsme 
odjeli domů s otázkou, kam pojedeme příští rok?
 Žákyně 3. B, Eva Drnková a Monika Šípová

Na závěrečný červnový výlet jsme vyrazili vlakem. Už to byl pro některé děti zážitek. Cílem 
naší cesty byl renesanční zámek Radim. Paní kastelánka nám nejprve ukázala všechny 
komnaty. Vše, co nás zajímalo, nám ochotně vysvětlila a ukázala zblízka. Nakonec jsme 
došli do rytířského sálu. Tam nás pohádkové bytosti pasovaly na čtenáře. Každý z nás do-
stal glejt a knížku Vítej, Karle. Nakonec jsme se prošli zámeckou zahradou a „Cestou za tri-
lobity“ jsme se vrátili zpět na nádraží.  Mgr. Hana Hubáčková

V pátek 17. 6. jsme odjeli z Dolních Počernic do Doks vlakem, kde nás čekal týden na kolech. 
Navštívili jsme hrad Housku, Průrvu Ploučnice aneb Čertovu díru a další zajímává místa v Má-
chově kraji a Kokořínském údolí. Celkem jsme ujeli přes 200 km. Kromě výletů na kole, jsme se 
koupali v Máchově jezeře a navštívili jsme muzeum Karla Hynka Máchy.  
Na škole v přírodě jsme si to moc užili a těšíme se, až na nějakou školu v přírodě pojedeme 
znova.
 Markéta Schusserová, 6. třída

Šnečí závody
Jako každým rokem, i letos se žáci školní družiny zúčastnili se svými 
šnečími kamarády šnečích závodů. Účast byla jako vždy velká. Jas-
ným vítězem se stala Eliška Lichá se svým svěřencem.
 Martina Zdychová
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NETRADIČNÍ ZÁVĚR  školního roku…

Ani v květnu naši žáci nezaháleli a pokračovali ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy. 
Na turnaj ve vybíjené odjely děti z pátých tříd. Žákyně se vracely do školy s pohárem za třetí 
místo. 
Na začátku května jsme se zúčastnili na Kotlářce Štafetového poháru. Soutěž vyhlašuje Čes-
ký atletický svaz. Patronkou Štafetového poháru je mistryně světa Ludmila Formanová. Mo-
hou startovat všechny školy v ČR. Družstvo tvoří 16 žáků jedné školy. Běží se tři štafety, časy 
štafet se sčítají. Našim dětem se podařilo nejen vyhrát třetí místo s časem 9,48, ale i postoupit 
do krajského kola, kde z celé Prahy se umístily na 8. místě s časem 9,24. 
Poslední akce, které jsme se zúčastnili, byla Čokoládová tretra na pražské Julisce. 
Na tuto akci zavítal i  jamajský sprintér Usain Bolt. Děti se s ním mohly pozdravit, 
získat autogram a těm nejlepším předal medaile a diplomy. Po celou dobu závodů 
se dětem věnovali další atleti, např. Pavel Maslák, Jakub Holuša nebo Jan Železný. 
Celkem na stadion Dukly dorazilo přes 600 dětí. 
Gratuluji všem dětem, které reprezentovaly školu, za  skvělé sportovní výkony. 
A děkuji vedoucí školní družiny Martině Zdychové za doprovod na všechny akce!
 Štěpánka Kratochvílová

Po pěti společně prožitých letech jsme se v páté třídě nadchli pro dovolenou u moře. Naší adresou byl areál „Cassa Bellelli“, Cesenatico, Itá-
lie… Téměř ve všech případech se týdenního pobytu zúčastnili společně se svými dětmi i jejich rodiče nebo prarodiče, volná místa doplnila 
skupinka žáků osmé třídy za doprovodu paní učitelky Hany Beránkové. Kromě samozřejmého povalování na pláži a dovádění ve slané vodě 
jsme uskutečnili i výlet do San Marina nebo plavbu k těžním věžím výletní lodí s piknikem a diskotékou na palubě. O celodenní pestrou 
stravu se staral italský personál a každý večer jsme si všichni v místní cukrárně pochutnali na vyhlášené italské zmrzlině. Protože jsme se 
vraceli poslední školní den, došlo i k netradičnímu předávání vysvědčení na pláži. Na pět společných let tak budeme vzpomínat celý život.  
 Ivana Hájková, 5. B
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Noc otevřených kostelů a modliteben

Co se bude dít o prázdninách v našem kostele?

Letošní Noc kostelů proběhla v pátek 10. června. V našem kostele 
Nanebevzetí Panny Marie byla připravována ve  spolupráci se ZŠ 
Dolní Počernice. Úvodní slovo měl zdejší farář Pavel Čáp spolu se 
starostou Zbyňkem Richterem. Dramatický kroužek pod vedením 
paní učitelky Vyskočilové zazpíval krátké pásmo písní. Bývalá žáky-
ně zdejší základní školy Anežka Jablonská zahrála na harfu a potěši-
la návštěvníky krátkými skladbami, které si sama připravila a někte-
ré z nich i sama složila. 
Děti vytvořily přes 200 obrázků a modelů, které byly tématicky za-
měřené na ztvárnění kostelů nebo na to, co s kostely souvisí. Nám 
i návštěvníkům se výstava velmi líbila. Kostel barevné výtvory roz-
zářily a bylo vidět, že se děti při jejich realizaci velmi snažily. Všech-
na vystavená díla si zasloužila pochvalu. Návštěvníci měli možnost 
hlasovat a vybrat tři díla, která se jim líbila nejvíce. Po sečtení jed-
notlivých hlasů vyhrál obrázek č. 104, druhé místo č. 121 a třetí se 
umístil obrázek č. 29. Tato výtvarná díla byla oceněna farářem Pav-
lem Čápem ve čtvrtek 30. 6. při veřejném vyhodnocení žáků na hřiš-
ti ZŠ Dolní Počernice. Jejich autory byly Lucie Poppová z 5. B, Natálie 
Kočková ze 7. třídy a Karolína Udržalová z 8. třídy. 
Letošní Noc kostelů byla nejvýraznější svou účastí, kdy v  hojném 

V  našem kostele je přes prázdniny naplánováno několik zásad-
ních a dlouho očekávaných akcí. Jste zvědaví jaké to jsou?
Především je to realizace nové podlahy v presbytáři. V boční kapli 
byla odstraněna dřevěná podlaha a v presbytáři bude odstraně-
na dočasná dlažba a v obou prostorách bude ve stejné výškové 
úrovni položena pískovcová dlažba z  dubeneckého pískovce.
Tuto práci provede kamenický mistr z  Dolních Počernic Josef 
Borecký a podlaha by měla být hotová nejpozději do konce čer-
vence. Cena za podlahu včetně archeologického průzkumu bude 
přes 160 000 Kč.
Po  dokončení rekonstrukce podlahy bude osazena horní část 
bočních oltářů spolu s  restaurovanými obrazy od  malíře Heli-
cha. Boční oltáře včetně jejich horní části restauroval pan Stád-
ník. Ten také restauroval náš hlavní oltář, jenž jste měli možnost 

počtu přicházeli návštěvníci zhlédnout kostel i výstavu. 
Výstavu a ostatní fotografie z Noci kostelů si můžete prohlédnout 
na našich webových stránkách www.farnost-dolni-pocernice.cz.
 Marcela Krňávková

zhlédnout při naší pouti na Velíz v kostele sv. Jana Křtitele, kam je 
v současné době zapůjčen.
Dále nás čeká dokončení instalace zrekonstruovaných varhan, 
včetně intonace varhanní skříně a vložení nového cínového pro-
spektu. Předpokládané dokončení prací je plánováno na polovi-
nu srpna, a tak by mohly varhany slavnostně zaznít na naší tra-
diční pouti Nanebevzetí Panny Marie. Pouť je plánována spolu 
s občerstvením na neděli 21. 8. od 9.00 hod. Jste na ni všichni 
srdečně zváni. 
Myslím si, že náš kostel o  prázdninách zase o  něco zkrásní 
a  na  konci prázdnin si budeme moci vychutnávat jeho vnitřní 
krásu plnými doušky i oušky. 
 Marcela Krňávková



HRAJEME NAPŘ.: PRŠÍ PRŠÍ, NENÍ NUTNO, MACH 
A ŠEBESTOVÁ, DĚLÁNÍ, STATISTIKA, TŘI BRATŘI, KATARZE, 
MISTY MOUNTAINS, CESTA, DÍVÁM SE DÍVÁM, I KNEW 

YOU WERE TROUBLE.

MÍSTA VÝUKY: Dolní Počernice, Vinoř, Kbely, Klánovice, 
Petrovice, Černošice, Rudná, Říčany, Jesenice, Všenory  

a další obce.

PŘIHLAŠOVÁNÍ:
e-mail: info@pavelhokr.cz, tel.: 608 745 262

• učíme se hrát pro vlastní potěšení • koncertujeme  
3x ročně • hrajeme písničky, které si vybíráte 

• můžeme docházet k Vám domů   
• první 2 hodiny výuky nezávazné  
• žádné stupnice, žádné etudy

klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, populární 
zpěv, rychlokurz klavíru pro dospělé

Pavel Hokr – hudební škola; 
Středisko volného času Všenory

VÝUKA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ

www.pavelhokr.cz

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

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

bezplatná linka: 800 321 136
e-mail: info@pohrebatropos.cz
www.pohrebni-sluzba-atropos.cz
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KOMINICTVÍ
SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
www.kominictvinemec.cz
TEL.: 775 132 921
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13. září Zámek Ratibořice + Babiččino údolí
 odjezd v 7:00 hod., cena 100 Kč
4. října Zámek Horšovský Týn
 odjezd v 7:00 hod., cena 100 Kč
Objednávky a platby přijímá:
pí Heerová, tel. 281 932 151, pí Konopová, tel. 702 016 010  
nebo pí Krčálová v místním kadeřnictví (suterén budovy úřadu)

KLUB DŮCHODCŮ 
PŘI MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE 

zve na výlety

inzerce

DOBRODRUŽSTVÍ V HÁJENCE 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

Dětský lesní klub V mechu a kapradí nabízí volná mís-
ta na příměstských táborech, které se konají v krásném 
prostředí Xaverovského háje pod heslem „Kdo rád v lese 
dovádí, v životě si poradí“. Dobrodružství v hájence čeká 
na děti ve věku 3,5 – 6 let a školáky od 6 do 11 let. 

Více informací na:  
https://www.facebook.com/vmechu


