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2 Úvodník

ROZPOČET MČ PRAHA 
– DOLNÍ POČERNICE NA ROK 2012

Zastupitelstvo MČ schválilo na svém zasedá-
ní dne 5. 3. rozpočet naší MČ na rok 2012.

V úvodu materiálu, který je zastupitelstvu 
předkládán k projednání, se pravidelně umis-
ťuje tabulka s přehledem příjmů a výdajů za 
posledních 8 let. Při pohledu na tuto tabulku 
je zřejmé a několikrát jsem to již opakoval, že 
takzvaná tučná léta jsou již minulostí a nám 
zbývá jen doufat, že ne nenávratnou. Velký 
rozmach investic, který nás provázel od roku 
2005 do roku 2010 byl zapříčiněn možností 
získávat fi nanční prostředky ze strukturálních 
fondů EU, konkrétně v programu JPD 2 pro cíl 
Praha. V uvedených letech k nám bylo i vstříc-
nější hl. m. Praha ve formě dotací na investiční 
akce. Tyto možnosti se ale pomalu, avšak s jis-
totou vytrácejí. Příčin je hned několik, ale je 
nad rámec DPZ je podrobně rozebírat.

Rozpočet na letošní rok byl odsouhlasen 
v podobné počáteční výši jako v minulých 
letech. Zajišťuje základní potřeby MČ i jejích 
příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ) s tím, že 
předpokládáme jeho navyšování v průběhu

roku. Za zmínku stojí, že si do rozpočtu pře-
vádíme 9,2 mil. Kč z vlastní hospodářské 
činnosti. Bez této „injekce“ se neobejdeme, 
avšak pro letošek je její výše ovlivněna ná-
kupem objektu čp. 366 a dalšími nutnými 
investicemi v oblasti dopravy a na nový vý-
tah ve zdravotním centru. 

Z rozpočtu hl. m. Prahy je pro letošní rok vyčle-
něno v Odboru městského investora pro naši 
MČ 18 mil. Kč na pokračování stavby TV Dolní 
Počernice – rekonstrukce komunikací na Vinici, 
5 mil. Kč na projektové a přípravné práce na 
akci Výstavba nové základní školy a 15 mil. Kč 
na zahájení projektu rekreačního parku 
„U Čeňku“. Bohužel v rámci rozdělení rezervy 
200 mil. Kč pro MČ hl. m. Prahy jsme vyšli po-
prvé naprázdno. Slabou útěchou nám může být 
pouze skutečnost, že s tím samým výsledkem 
skončilo zhruba 2/3 t. zv. malých městských 
částí a že hůře už dopadnout nemůžeme. 

Zbyněk Richter, starosta

VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE V LETECH 2004 – 2011 
STRUKTURA ROZPOČTU A SKUTEČNOSTI v tis. Kč
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neinvest. dotace 
ze stát. rozpočtu 

546 462 546 546 401 401 522 522 518 518 494 494 510 510 485 485

investiční dotace 
z rozpočtu města

8158 8158 11747 11747 6377 6377 8679 8679 8510 8510 8268 8268 11294 11294 8892 8892

investiční dotace 
ze stát. rozpočtu

0 0 0 0 1775 1775 11540 11540 18103 18103 13870 13870 0 0 0 0

investiční dotace 
z rozpočtu města

6900 6900 20597 20597 9000 9000 14774 14774 4000 4000 7500 7500 15800 15800 2000 2000

daň z nemov. 
a příjmu fyz. osob

650 761 750 808 750 876 800 912 800 872 900 902 900 833 1500 1524

převody vlastních 
prostředků

2460 2460 5940 4527 5914 5914 7892 7892 2296 2296 3400 1700 4842 4842 5000 5000

příjmy obce 1849 2363 1724 1697 1589 2274 1677 1253 3650 4759 3998 5632 2589 2566 1305 892

příjmy celkem 20479 21104 41304 39922 25806 26617 45884 45572 37877 39058 38430 38366 35935 35845 19182 18793
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běžné 18138 16774 12480 11692 14217 13431 15838 15236 15787 14928 18787 15982 18628 17735 17937 17645

kapitálové 24318 21617 20726 14009 58264 39788 36560 21023 28221 28185 18648 17728 11542 9983 2975 2967

výdaje celkem 23381 22643 42456 38391 33206 25701 72481 53219 52398 36259 37435 33710 30170 27718 20912 20612

saldo příj. a výd. 
– fi nancování

-1152 1531 -7400 916 -26597 -7647 -14521 2799 -5578 -4747 -1500 2135 -1602 241 -1730 -1819



Informace RMČ
Rada na svých zasedáních v období od 
15. 2. 2012 do 24. 4. 2012 m. j. 

schválila:
■ přidělení bytu č. 13 v č.p. 10, Stará obec 

panu Janu Bergerovi

■ podání žádostí o dotaci z rezervy pro MČ 
z rozpočtu HMP na r. 2012 na tyto projekty:

 1. Revitalizace území v okolí úřadu MČ Praha 
– Dolní Počernice včetně objektu č.p. 11

 2. Projektová dokumentace a přípravné prá-
ce na stavbu „Rozšíření kapacity mateř-
ské školy DUHA“

■ v informačním centru:
 » snížení ceny zhotovení barevné kopie A4 

z původní ceny 25 Kč na cenu 20 Kč za 
stránku

 » sjednocení prodejní ceny všech pohled-
nic na 6 Kč za kus

 » nákup 100 ks Plánu Prahy s vyznačenými 
kulturními památkami (v anglickém jazy-
ce) s prodejní cenou 30 Kč za kus

■ konání 3. Fóra Zdravé MČ Praha – Dolní 
Počernice dne 10. 5. 2012 od 17.00 v hotelu
Svornost

■ nové členy Školské rady při ZŠ v Dolních 
Počernicích, jako zástupce zřizovatele, 
Ing. Hanu Jaklovou a Andreu Požárovou

■ žádost o navýšení kapacity Základní školy 
v Dolních Počernicích na 300 žáků s účin-
ností od 1. 9. 2012

■ zadání realizace prodeje nemovitosti č.p. 
605 včetně přilehlého pozemku v ul. Rtyň-
ská realitní kanceláři Amazing time, s.r.o.

■ prodloužení nájemní smlouvy na byt paní 
M. Dobšové na dobu dalších 5 let

■ zadání zpracování projektové dokumen-
tace na změnu využití části šaten v ZŠ na 
učebnu dílen pro arch. Jana Hájka za cenu 
20 tis. Kč (bez DPH)

■ konání I. ročníku Triatlonu v Dolních Počer-
nicích s názvem „Tělo musíme překvapit“ 
dne 22. 7. 2012, pořádaném o. s. H-Triatlon

■ zveřejnění záměru na prodloužení proná-
jmu nebytových prostor v č.p. 587 v ul. 
Svatoňovická spol. AT, s.r.o. do 30. 9. 2017

■ vítěznou nabídku na pronájem č.p. 312, ul. 
Národních hrdinů (bývalý koloniál) Ing. Ja-
roslava Duby

■ provedení navržených stavebních úprav 
objektu č. 1 a 2 v areálu č.p. 24 v ul. Nad 
Rokytkou dle předložené PD

■ změnu způsobu využití objektu č.p. 24 ze sou-
časného „objekt k bydlení“ tak, aby mohly 
být realizovány navrhované stavební úpravy

■ doplnění dopravní značky „zákaz vjezdu“ 
v ul. Madarova o výjimku pro členy České-
ho rybářského svazu

vzala na vědomí 
■ zprávu o hospodaření MČ Praha – Dolní 

Počernice za období 1 – 12/2011 bez při-
pomínek

■ rezignaci Ing. Josefa Stříšky na funkci ta-
jemníka ÚMČ a dohodu o rozvázání pra-
covního poměru

■ Zprávu o výsledku přezkoumání hospoda-
ření MČ Praha – Dolní Počernice za r. 2011

Zápisy z jednání jsou k dispozici na webo-
vých stránkách MČ a v písemné podobě na 
úřadě MČ.

Pro DPZ zpracovala 
Hana Moravcová

Rozpočet, RMČ 3

SCHVÁLENÍ ROZPOČTU NA ROK 2012

11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 
– Dolní Počernice dne 5. 3. 2012

■ schvaluje návrh rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice 
na rok 2012

 v hlavní činnosti ve výši:
 příjmů  19225,7 tis. Kč
 výdajů  20225,7 tis. Kč
 s plánovaným schodkem  1000,0 tis. Kč
 který je kryt třídou „fi nancování“

 v hospodářské činnosti ve výši:
 příjmů  8658,4 tis. Kč
 výdajů  1867,0 tis. Kč
 s předpokládaným hospodářským 
 výsledkem před zdaněním  6791,4 tis. Kč

■ požaduje změnu účelovosti fi nančních prostředků ve výši 120 tis. 
Kč vyhrazených v návrhu rozpočtu MČ na r. 2012 v kapitole 6. Ka-
pitálové výdaje v oddílu 2212, položka 6121 z akce „zastávka Bus 
MHD Nad Rybníkem“ na akci „zajištění bezpečnosti provozu na ko-
munikaci Národních hrdinů před základní školou“.

Podrobný rozpis schváleného rozpočtu na rok 2012 naleznete na 
webových stránkách www.praha-dolnipocernice.cz nebo je Vám 
k dispozici na úřadě MČ.

Zbyněk Richter, starosta

VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 2004 – 2011 
SKUTEČNOST v tis. Kč

příjmy

výdaje



4 ZMČ, Dotazník

Informace ZMČ
11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 
– Dolní Počernice dne 5. 3. 2012

1. Projednání návrhu rozpočtu MČ Praha
– Dolní Počernice na rok 2012

■ schvaluje rozpočet MČ Praha – Dolní Po-
černice na rok 2012 – viz úvodník

2. Prodej půdních prostor č.p. 393 v ul. 
Nad Rybníkem

■ schvaluje „Smlouvu o výstavbě bytových 
jednotek formou půdní vestavby“ na pro-
dej půdního prostoru č.p. 393, ul. Nad Ryb-
níkem, Praha – Dolní Počernice, sjednanou 
se spol. M.C.STAV ART s.r.o., IČO 27217116, 
se sídlem Čechurova 241/7 Praha 9 za cenu 
670 286 Kč, tj. 5 105 Kč/m2

3. Kupní smlouva na nemovitost č.p. 366 
včetně přilehlých pozemků

■ schvaluje kupní smlouvu na odkup části 
domu č.p. 366, části pozemku č.parc. 306 
a pozemku č.parc. 307 od MUDr. Evy Gra-
metbauerové a Ing. Petra Grametbauera

4. Odkoupení nemovitosti čp. 664 na po-
zemku parc. č. 619 v k.ú. Dolní Počernice

■ schvaluje kupní smlouvu na objekt č.p. 664 
(chata v zahrádkářské kolonii v ul. Ke Hrázi) 
od paní K. Polákové za cenu 80 000 Kč

12. mimořádné zasedání ZMČ 
dne 26. 3. 2012

■ projednání smlouvy na pronájem č.p. 2 a 3, 
Národních hrdinů, Praha – Dolní Počernice

■ projednalo podmínky smlouvy na pro-
nájem areálu č.p. 2 a 3 a požaduje návrh 
smlouvy, upravený na základě připomínek 
členů ZMČ a zástupců nájemce, projednat 
znovu na 13. zasedání ZMČ dne 12. 4. 2012

13. mimořádné zasedání ZMČ 
dne 12. 4. 2012
■ Projednání smlouvy na pronájem č.p. 2 a 3, 

Národních hrdinů, Praha – Dolní Počernice

■ schvaluje smlouvu se spol. Počernický pi-
vovar s.r.o. na pronájem areálu č.p. 2 a 3, 
Národních hrdinů, Praha – Dolní Počernice

Zápisy z jednání jsou k dispozici na webo-
vých stránkách MČ a v písemné podobě na 
úřadě MČ.

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová



Pronájem pivovaru 5

Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní 
Počernice schválilo na svém mimořádném 
13. zasedání smlouvu na pronájem č.p. 2 a 3 
v ulici Národních hrdinů. Jedná se, jak všichni 
víte, o „Areál Počernického pivovaru“ včetně 
objektů Hospodářské budovy, Sladovny, Pi-
vovaru a Mlýna.

Schválení této smlouvy předcházelo výběrové 
řízení, ze kterého vzešla jako vítěz společnost 
Počernický pivovar s.r.o. Tato společnost již 
v současné době provozuje v areálu restauraci 
„Léta páně“. Jistě mi dáte všichni za pravdu, 
že provoz tohoto zařízení je ku prospěchu nás 
všech, ale i návštěvníků naší obce, kteří velmi 
rádi využívají náš zámecký park.

Nesnadné bylo jednání o podobě nájemní 
smlouvy a to především z důvodu, že je tato 
smlouva uzavřena na dobu určitou, a to 35 
let. Po stránce právní naši stranu zastupovala 
JUDr. Baladová, která s právním zastoupením 
společnosti Počernický pivovar absolvovala 
nejedno jednání za účelem úpravy smlouvy 
v souladu s platnou legislativou ČR. 

Po stránce obsahové proběhlo několik jed-
nání zástupců obou stran, ať již na úrovni 
Rady nebo Zastupitelstva MČ Praha – Dolní 
Počernice. Chtěl bych touto cestou poděko-
vat jednotlivým zastupitelům naší městské 
části, kteří skutečně přistoupili zodpovědně 
k projednávání celé záležitosti. Jejich mnoh-
dy oprávněné podněty byly do smlouvy za-
pracovány.

Z mého pohledu je uzavření nájemní smlou-
vy partnerstvím mezi veřejným a soukromým 
sektorem, tj. mezi MČ Praha – Dolní Počer-
nice na straně jedné a Počernickým pivova-
rem na straně druhé. Jedná se tedy o jakousi 
alternativu známou ve světě jako Publick 
Private Partnership, neboli partnerství veřej-
ného a soukromého sektoru. 

Toto partnerství nese s sebou určité výhody, 
ale samozřejmě i rizika. V rámci smlouvy kla-
deme důraz na sociologické a ekonomické 

aspekty, jako jsou například vzájemná dů-
věra, součinnost v oblasti investic a sdílení 
odpovědnosti. Jedná se tedy o nepřetržitý 
proces vzájemné spolupráce a vyjednávání. 
Účelem smluvního spojení je vybudování ve-
řejného statku, který je z hlediska naší před-
stavy společensky žádoucí.

Silnou stránkou tohoto projektu ve vztahu 
k naší MČ je, že rizika s tím spojená jsou 
přenesena na soukromý subjekt. Jedná se 
především o rizika plánování, stavební, pro-
vozní, fi nanční a legislativní.

Společnost Počernický pivovar bude investo-
vat do rekonstrukce objektu nemalé fi nanční 
prostředky, a to především za účelem gastro-
nomických služeb jako je znovu zprovoznění 
Počernického pivovaru, nové restaurace apod.

Vážení spoluobčané, těším se společně s Vámi 
na nové využití „Areálu Počernického pivova-
ru“, které nám bude i nadále sloužit po celé 
generace.

Bc. Milan Nedvědil
Radní MČ Dolní Počernice

Pronájem Areálu 
Počernického pivovaru



6 Poděkování, Nová tajemnice, Sociální reformy, Upozornění

Nová tajemnice 
Mgr. Edita Hejdová

V dubnu se ujala své funkce nová tajemnice ÚMČ Dolní Počer-
nice – paní Mgr. Edita Hejdová. Víme, že seznámení se s novým 
prostředím a pracovním kolektivem chce svůj čas, přesto jsme 
se na paní tajemnici obrátili s několika otázkami.

Pracovala jste ve státní právě už před nástupem 
do této funkce?
Ano, pracovala, celkem šest let.

Myslíte si, že malé městské části mají být zachovány?
Jsem přesvědčena, že musí být zachovány. Odstrašujícím případem pro zrušení je soci-
ální reforma 2012 – 2013. A hlavně „ byla bych bez práce…“ :)

Jste zde poměrně krátkou dobu, ale co Vám v naší MČ připadá jako dobře 
fungující a co by podle Vás mělo doznat nějaké změny?
Nastoupila jsem do fungující a prosperující městské části a jeho Úřadu. Lidé se většinou znají, 
společně vyrůstali, a proto mají k sobě blíž a mají i chuť společně pracovat, budovat, komuniko-
vat a hlavně si pomáhat... Za těch pár dní jsem toho moc nestihla, ale vidím, že velká pozornost 
se věnuje ochraně přírody, údržbě zeleně, čistotě v ulicích. Říká se, že „nové koště…a já bych 
chtěla být tím koštětem v dobrém slova smyslu. 

Dojíždíte ze svého bydliště v Újezdě nad Lesy do zaměstnání na kole, z čehož 
se dá usoudit, že máte ráda pohyb a zdravé prostředí...
Celý život se pokouším "nějak hýbat" a spojit jízdu na kole s prací je ideální a všem doporučuji. 
Bohužel, ne všichni mají tu možnost, ale kdo může nasedněte a vyražte!!! 

Za redakční radu DPZ děkuje Světla Parkanová

SOCIÁLNÍ 
REFORMY 
– jednotné 
výplatní místo
Od 1. ledna 2012 se sjednotil proces vý-
platy nepojistných dávek sociální ochrany. 
Rozhodování a administrace dávek je pro-
váděno jediným orgánem, kterým je Úřad 
práce ČR. 

Přehled kontaktů pro občany MČ Praha 
– Dolní Počernice:

KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ 
PRAHA 14
Generála Janouška 844/18, 198 00 
Praha 98 – Černý Most

■ Státní sociální podpora
 tel. 950 178 111

■ Hmotná nouze
 tel. 950 178 902

■ Sociální služby, příspěvek na péči
 tel. 950 178 902

■ Dávky pro osoby se zdravotním po-
stižením

 tel. 950 178 902

Úřední hodiny:
Pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod
Úterý a čtvrtek 8:00 – 13:00 hod
Pátek  8:00 – 13:00 hod 
(pouze hmotná nouze a soc. služby)

KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ PRAHA 9
Sokolovská 14/324, 190 00 
Praha 9 – Vysočany

■ Zprostředkování práce 
tel. 950 178 111

Úřední hodiny:
Pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod
Úterý a čtvrtek 8:00 – 13:00 hod
Pátek  8:00 – 13:00 hod 
(pouze evidence nových uchazečů)

Podrobné informace najdete na webových 
stránkách Ministerstva práce a sociálních 
věcí www.mpsv.cz

Poděkování 
za dlouholetou 
činnost 

Po dlouhých třinácti letech ukončil na 
vlastní žádost své působení ve funkci 
tajemníka úřadu MČ Praha – Dolní Po-

černice Ing. Josef Stříška. Po celá tato léta 
byl prakticky mým nejbližším spolupracovníkem, se kterým 

jsme zajišťovali chod naší MČ a řešili důležité, ale i ty nejbanálnější záležitosti. 
Přestože jsem byl tajemníkův nadřízený, ve většině případů jsem se tak snažil nechovat. Mys-
lím, že tento postoj přispěl k dobrým vztahům, které mezi samosprávou a pracovníky úřadu 
po celé funkční období Ing. Stříšky panovaly. Jeho velkou předností byl klidný, někdy až bo-
hémský přístup k vedení úřadu, ale nedej bože, když se rozčílil. To jsem se klidil z jeho dosahu 
i já. Naštěstí takové situace nastávaly jen výjimečně. Nechci mluvit za ženskou část úřadu, ale 
jsem přesvědčen, že to s nimi „uměl“ a také proto byl jimi respektován. Vzhledem k tomu, že
Ing. Stříška konec svého působení na našem úřadu dlouho předem oznámil, nedochází nyní 
k nějakým dramatickým okamžikům, které by v této souvislosti mohly nastat. Jeho zásluhou 
došlo i k plynulému předání funkce nové tajemnici Mgr. Editě Hejdové, která se ujala vedení 
úřadu na základě řádně provedeného výběrového řízení. Vedení MČ je přesvědčeno, že v tomto 
výběrovém řízení mělo šťastnou ruku a úřad, pokud dozná nějaké změny, tak jenom k lepšímu.

Zbyněk Richter, starosta

Od dubna se přesouvá polední přestávka ÚMČ na dobu 12.00 až 13.00 hod.

Úřední hodiny zůstávají i nadále (s uvedenou polední přestávkou):
■ pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
■ úterý a čtvrtek 8.00 – 15.00 hod.

V pátek je otevřena pro veřejnost pouze podatelna, bez možnosti pokladních transakcí.

UPOZORNĚNÍ
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Den země
Do komunitní kampaně Den země, která pro-
bíhá v měsíci dubnu se zapojila i Zdravá MČ 
Praha – Dolní Počernice. Při této příležitosti 
jsme uvítali aktivitu žáků naší základní školy, 
konkrétně její 4. třídy, která po dohodě s ve-
dením MČ provedla úklid břehů a přilehlého 
okolí Počernického rybníka. Potěšitelné bylo, 
že s dětmi se do akce zapojili i jejich rodiče. 

Zlatý erb
 

Tak jako každý rok i letos proběhlo další kolo 
soutěže o nejlepší webové stránky obce. 
Soutěž probíhá dvoustupňově. Kraje vyhla-
šují krajská kola a následuje kolo celostátní. 
Předmětem soutěže jsou ofi ciální webové 
stránky a elektronické služby měst, měst-
ských částí, obcí a krajů ČR. 

Krajské kolo v hl. m. Praze proběhlo 16. 3. 
Soutěž je zde rozdělena do tří kategorií – na 
nejlepší webové stránky města (velké městské 
části), nejlepší webové stránky obce (malé 
městské části) a nejlepší elektronická služba. 

Krajská porota používá při hodnocení Nej-
lepších webových stránek kritéria dle dopo-
ručení a to: 
Povinné informace – Úřední deska – Dopo-
ručené a doplňkové informace – Ovládání 
webu – Navigace a přehlednost stránky – 
Výtvarné zpracování – Bezbariérová přístup-
nost /zkrácený test/

V kategorii Nejlepší elektronické služby po-
užívá krajská porota při hodnocení kritéria: 
Užitečnost služby + Nápaditost řešení 

Městská část Praha – Dolní Počernice se letos 
do soutěže Zlatý erb opět přihlásila a podařilo 
se nám umístit na druhém místě. Poděkování 
si zaslouží především tvůrce a správce našich 
webových stránek RNDr. Aleš Střecha, který se 
vzhledu a obsahu stránek věnuje takřka denně. 
Nemalé zásluhy na ocenění má i starosta Zby-
něk Richter, nejen tím, že pravidelně přispívá 
aktuálními informacemi, ale zároveň má "spor-
tovního ducha“ a trvá na účasti v soutěži. 

Naše MČ se v soutěži umístila již dvakrát 
– v roce 2010 třetí místo, v roce 2012 druhé 
místo. Z toho vyplývá, že díky sportovnímu 
přístupu, budeme v příštím ročníku bojovat 
o umístění nejlepší. 

Úroveň webových stránek můžete posoudit 
sami na www.praha-dolnipocernice.cz.

Pro DPZ zpracovala 
Eliška Čančíková

Díky třídní učitelce Iloně Bradáčové byla 
celá akce velmi dobře zorganizována a její 
výsledky byly naprosto zřejmě viditelné jak 
fyzicky, tak kladným vlivem na děti ve vzta-
hu k přírodě a dodržování základních pravi-
del veřejného pořádku.

Rada MČ tímto děkuje vedení školy, všem 
žákům 4. třídy a jejich rodičům za příkladnou 
aktivitu ve prospěch zvelebování Dolních Po-
černic.

Rada MČ Praha – Dolní Počernice
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RUŠNÉ JARO V JK POČIN
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A PARAVOLTIŽNÍ ZÁVODY 

Zima, která na dlouhou dobu uspala přírodu, se vzdala svého půso-
bení, aby ve věčném koloběhu života dala prostor novému jarnímu 
zrození. I naši koníčci postupně sundali zimní kabát a místo vloček 
u nás sněží koňské chlupy. K životu se probudilo i jarní dění našeho 
oddílu, které sice nezahálelo ani v zimních dnech, ale teď nabylo rych-
lejších obrátek. 

■ 21. – 22. 3. se konala velká oddílová brigáda na úpravu areálu JK 
Počin a jeho okolí. 

■ 26. 3. jsme společně s mnoha dalšími nedočkavci odnášeli Zimu 
– Moranu ze vsi v rámci konání kulturní akce Velikonoční inspirace.

■ 28. 4. Den otevřených dveří – viz níže

■ 6. 5. se v prostorách našeho oddílu uskutečnily Paravoltižní závody 
s celorepublikovou účastí.

■ 2. 6. oslavíme s koníky Den dětí. Naši čtyřnozí přátelé rádi svezou 
v zámeckém parku tolik dětí, kolik jim jejich síly po parkurních zá-
vodech u pana Vavrouška dovolí. 

■ Koncem června plánujeme převoz koníků na jejich odpočinkové let-
ní pastviny na mlýn poblíž Golčova Jeníkova, kde se tradičně usku-
teční dva letní tábory: 

 » Voltižní tábor (12. – 22. 7.) pro všechny zájemce ve věkové 
rozmezí 7 – 15 let. 

 » Jezdecký tábor (22. 7. – 4. 8.) pro zájemce od 10 – 18 let (po-
slední volná místa).

V. DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ V JEZDECKÉM KLUBU POČIN
28. dubna 2012 přesně v 10.00 hodin se zaplnil areál JK Počin ná-
vštěvníky, kteří přišli svým zájmem podpořit naše úsilí v provozování 
jezdeckého kroužku a dalších aktivit, které náš klub chce veřejnosti 
právě Dnem otevřených dveří představit. Za celý den jich bylo téměř 
300! Nejenže slunce sálalo horkým dechem po celý den, ale DOD oko-
řenil i nový odpolední projekt určený veřejnosti s názvem „Malovaná 
podkova“. Návštěvníci, ale i členové oddílu si mohli namalovat ošla-
panou podkůvku jednoho z našich koníků a připsat mu k ní své věno-
vání. Zájem byl velký, moc nás to potěšilo. Další kolo malování pro-
běhne 2. června, kdy oslavujeme Den dětí v prostorách našeho areálu. 
Tímto Vás srdečně zveme a těšíme se na další věnované a malované 
podkůvky. Projektu se zúčastní i organizace, kterým poskytujeme hi-
poterapii. Podkovy jim budou zapůjčeny do jejich arteterapeutických 
dílen. Plánovaná výstava všech podkov se uskuteční začátkem září 
v Galerii U Koní v Dolních Počernicích a následně na 
veletrhu neziskových organizací 8. září v Praze 14, 
kde se naše občanské sdružení představí.

Program Dne otevřených dveří byl pestrý, bylo možné 
zhlédnout různá jezdecká vystoupení, která si připra-
vily děti z klubu, ale také ukázky paravoltiže, hipote-
rapie, parkurových skoků i drezurních úloh. Pro děti 
jsme uspořádali soutěže a také tradiční vožení na ko-
nících. Nechyběla ani tombola a bohaté občerstvení 
s vyhlášenou čokoládovou fontánkou.

Tímto bychom rádi vyjádřili své poděkování našim 
sponzorům: Společnosti ČEZ, a.s. MHMP, DMA, IKEA, 
GLÓBUS a Coca Cola za poskytnuté fi nanční i věcné 
ceny a podporu. 
Zvláštní poděkování za účast a organizaci dne patří 
i paní Hance Jirsákové, panu Havranovi, za bezvadné

POČIN o svých počinech
ozvučení areálu Veryse a Hozimu, za přípravu občerstvení Petře, 
Marušce, Vendule a Michalovi, za péči o koně Terce, Anežce a Adě 
a organizaci voltiže Báře. Zuzce a Vendule za tombolu, Daně Kozá-
kové za zapůjčení dvou koníků na vození dětí. Díky patří i rodičům, 
kteří nás podporují a to celé tvoří bezvadný tým lidí, který celoročně 
věnuje mnoho času práci s dětmi ať už zdravými nebo pomáhají při hi-
poterapii či paravoltiži s dětmi s tělesným nebo duševním oslabením. 

Všem děkujeme za účast a příští rok se na Vás opět těšíme. 

Za JK Počin Tereza Kalkusová a Hanka Špindlerová
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Velikonoční 
inspirace 
Městská část Praha – Dolní Počernice ve spo-
lupráci se základní školou, Mateřskou školou 
Duha, dětským domovem a občanským sdru-
žením Počin připravila ve dnech 24. a 25. 
března 2012 výstavu s názvem Velikonoční 
inspirace. Výstava se uskutečnila ve stodole 
pensionu Český statek, regionálním muzeu 
a informačním centru. 

Vyšňořené nádvoří Českého statku, plné slun-
ce a jarní pohody, přivítalo desítky návštěv-
níků. Nadšené děti si odnášely vlastnoručně 
či s pomocí vyrobené pomlázky, batikovaná 
vejce (letos obzvláště vítaná), bezové píšťalky, 
rozličné vystřihovánky s jarními motivy, perní-
ková vajíčka, která zdobily také samy, výrobky 
z vizovického těsta, kraslice malované, drát-
kované i dírkované (fi ligránsky zdobené) nebo 
plstěné jarní ozdoby. To vše zde bylo nejen 
k vidění, ale i ke koupi. V neděli pak nechyběly 
tradiční královské vafl e manželů Středových.

V regionálním muzeu návštěvníci dostali 
i něco sladkého na zub a v informačním cen-
tru zhlédli retrospektivní výstavu „Když byly 
babičky dětmi“. Pozornosti se těšil nádherný 
miniaturní statek, který vyrobila a již po ně-
kolikáté úspěšně vystavila činorodá paní Eva

Vavroušková. Návštěvníci tu mohli obdivovat 
i prastaré řemeslo – paličkování krajek. Pře-
devším děti uvítaly v prostorách zámeckého 
parku Detektivní velikonoční hru, kterou při-
pravil dětský domov.

Největší nápor návštěvníků zaznamenala 
„Smrtná neděle“, kdy byla inspirativní výstava 
rozšířena o Vynášení Morany (alegorie Zimy-
Smrti). Krásné počasí dovolilo, aby všechny 
děti, které šly v průvodu, měly oblečené bílé 
halenky, pestré sukně a šátky. Valící se barevný 
průvod vypadal vskutku impozantně. Dlužno

poznamenat, že věhlas naší (od roku 2004 
„oprášené“) velikonoční tradice přestoupil 
dávno hranice Dolních Počernic a že průvod 
posílily i krásně nastrojené děti v krojích z Ja-
hodnice, Hostavic a Černého Mostu. Svorně 
pak předříkávaly naučené texty (vybrané 
z knihy Český rok) a nikterak se nezdráhaly 
připojit svůj hlas i k předposlednímu verši:

Smrt plave po vodě,
nové léto k nám jede
s červenými vejci,
bílými mazanci. 
Cum, cum, cum
k počernickejm mládencům,
k nám, nám, nám,
počernickejm pannám!

Dle ohlasu naší společné akce si troufám 
napsat, že ta letošní „Velikonoční inspirace“ 
byla vskutku inspirativní. 

Vlasta Václavková

MČ Praha – Dolní Počernice děkuje všem, kte-
ří jakýmkoliv způsobem napomohli k tomu, 
aby ten letošní vstup do Jara byl radostný 
a bezproblémový.

Byli jimi: 
Dětský domov Dolní Počernice, který úžasně 
dotvořil prostor stodoly, již z části tradičně 
vyzdobený, a prezentoval se krásnými výrob-
ky (z keramiky, pedigu, hedvábí) a dalšími 
výtvarnými nápady. Velký dík patří nejen 
dětem a ostatním pracovníkům dětského do-
mova, ale především hlavní iniciátorce paní 
Mgr. Janě Řezbové. Obrovský dík si zaslouží 
naše základní škola i Mateřská škola Duha, 
které opět ukázaly, jaké výsledky má dobré 
pedagogické vedení, které důsledně rozvíjí 
estetické cítění dětí. MČ děkuje všem de-
monstrátorům a vystavovatelům, Dolnopo-
černickému velkochovu slepic (MUDr. Pavel 
Boček), členkám klubu důchodců, paní Evě 
Vavrouškové a panu Václavu Navrátilovi, bez 
jejichž pomoci se již žádná z dolnopočernic-
kých výstav prostě neobejde.

Kultur a
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Z ákladní škola
ZA KRÁSNĚJŠÍ POČERNICE
V rámci svého projektu "Za krásnější Počernice" vysadili žáci 4. třídy za po-
moci odborné zahradnické fi rmy keře a květiny před vstupem do prostoru 
ZŠ a v ulici K Zámku. Žáci pracovali s vysokým nasazením, chutí a elánem.

Prosím obyvatele, abyste nám pomohli při našem snažení o zvelebování 
Dolních Počernic, udržovat je krásné a čisté a nebrali dětem pocit z dobře 
vykonané práce. Každý z nás může podle svých sil chránit přírodu a zlepšit 
životní prostředí. Třeba jen tím, že nebude poškozovat výsadby zeleně.

Za sebe i děti děkuje Ilona Bradáčová, třídní učitelka

Taneční kroužek 
při ZŠ

V sobotu 21. dubna 2012 pořádala Taneční škola HIT vystoupení a soutěž 
všech svých tanečních skupin. Na 1. místě se umístila báječně sehraná děv-
čata, která navštěvují taneční kroužek HIT ve zdejší základní škole. V kroužku 
jsou děvčata od 1. do 4. třídy. Starší dívky byly pochopitelně silným článkem 
skupiny, ale i ty mladší se moc snažily a v závěru byly na sebe zaslouženě 
všechny pyšné.

Hana Jozová Dluhošová, vedoucí kroužku 

12 ZŠ

Vítězství tanečního kroužku ZŠ Dolní Počernice v soutěži Taneční školy HIT 21. 4. 2012
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Vážení rodiče,

nezadržitelně se blíží období 
letních prázdnin a vy možná 
přemýšlíte nad tím, jak zajistit 
Vašim ratolestem krásné prožití léta. Školka 
Orangery nabízí široké spektrum využití volné-
ho času. Dny se povedou v duchu fi lmů plných fan-
tazie jako například Harry Potter, Nekonečný příběh a Avatar. Děti tak mají možnost zažít 
každý týden nová a nová dobrodružství. Podrobný plán na léto 2012 naleznete na našich 
webových stránkách www.orangery.cz. 

Velmi se na Vás všechny těší školka Orangery.
Mgr. Diana Vránová

Mateřská škola DUHA
NOC S ANDERSENEM V MATEŘSKÉ 
ŠKOLE DUHA
O tom, že čtení je veliké dobrodružství, se 
přesvědčily děti z MŠ DUHA. 

Dne 30. 3. jsme se zapojili již popáté do ce-
lonárodní akce Noc s Andersenem. Jak to 
vlastně probíhalo?

Přesně v 19 hodin se konečně otevřela brána 
školky a nedočkavé děti se rozletěly do třídy 
Kvítek a Sluníček. Čekalo je setkání s pohád-
kovým kašpárkem, poutavé čtení z knihy J. 
Trnky Zahrada, taneční rej, ale hlavně – noč-
ní pohádková stezka odvahy. Děti byly nad-
šené, vždyť jim dobrou noc popřál samotný 
kašpárek!

Ráno si děti zakreslily zážitky do pohádkových 
hrnečků a hajdy domů!

Jedna pohádková noc skončila, ale my v du-
chu pohádek pokračujeme dál. 19. 4. byl 
zasazen před naší mateřskou školou nový 
strom "Pohádkovník". Mladý platan zasadila 
spolu s dětmi fi rma Zahradnictví Syrovátka.

Za zdařilou akci velmi děkujeme Bc. M. Lně-
ničkovi – řediteli DD, Mgr. E. Hejdové, ta-
jemnici ÚMČ, fi rmě Zahradnictví Syrovátka, 
všem rodičům a hlavně všem zúčastněným 
kolegyním.

Zorka Kubíková, učitelka MŠ

a. Školka 
využití volné-
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Dětský domov
Aktuálně žije v dětském domově 55 dětí 
v osmi rodinných skupinách. O každou rodin-
nou skupinu se stará tým čtyř vychovatelů, 
kteří mají na starost 6 až 8 dětí se všemi je-
jich každodenními potřebami. Pět rodinných 
skupin bydlí na zámku a tři v bytech na Čer-
ném Mostě. Jeden chlapec je doma na dlou-
hodobé propustce. 

Od začátku roku se přestěhovaly další čtyři 
dívky do nově zařízených cvičných bytů. 

Co jsou cvičné byty? Cvičné byty jsou urče-
ny pro děti sedmnáctileté a starší, které se 
soustavně připravují na budoucí povolání 
v denním studiu. V bytech bydlí sami nebo ve 
dvou. Učí se zde starat o sebe i o domácnost. 
S dětským domovem uzavírají podnájemní 
smlouvu, která vymezuje práva a povinnosti 
pobytu. Na začátku měsíce dostávají cvičnou 
výplatu, ze které platí nájem i všechny své 
výdaje. Pokud si s něčím nevědí rady, jsou 
jim k dispozici vychovatelé z jejich kmenové 
rodinné skupiny, do jejichž péče i nadále patří. 
Vychovatelé současně kontrolují, že jsou do-
držovány všechny povinnosti dané smlouvou. 

CO VŠECHNO JSME PROŽILI? 
Během zimy se pět rodinných skupin vydalo 
lyžovat na hory. 

V únoru a březnu jsme, díky podpoře spon-
zorů, mohli vidět muzikály Quasimodo v di-
vadle Hybernia, Hamleta v divadle Brodway, 
koncert J. Bendíka a dvě rodinky navštívily 
koncert Svátky jara.

Užívali jsme si masopustní veselí a načerpali 
Velikonoční inspiraci spolu s celými Dolními 
Počernicemi. 

Velikonoční prázdniny prožili naši nejmladší 
na táboře s SHTD. Po Velikonocích odjely pro 
změnu děti z 6. – 8. třídy ZŠ Počernice na 
školu v přírodě. 

Besedovali jsme s občanským sdružením Ano. 
Zamýšleli jsme se spolu s nimi nad tím, že 
nestačí jen čekat, až se nám naše přání splní 
nějak samo, ale že pro to musíme sami něco 
udělat. Když na to nestačíme sami, můžeme 
poprosit o radu a pomoc druhé lidi.

V hotelu Accor si starší z nás v rámci výcvi-
ku dovedností uchazeče o práci vyzkoušeli, 
co všechno obnáší přijímací pohovor a co 
je dobré umět, abychom jím mohli úspěšně 
projít.

Bojovali jsme O pohár DD a ZŠ, a i když jsme 
si ho neodnesli na poličku, nevzdáváme to.

Mimo jiné jsme se zúčastnili cyklo-meetingu, 
turnaje ve stolním tenise v Novém Strašecí 
a turnaje v sálové kopané v Plzni.

Se začátkem roku odstartoval Dětský domov 
Dolní Počernice a 1. Sportovní občanské 
sdružení ve spolupráci s generálním partne-
rem, kterým je: ČESKÁ SPOŘITELNA a dalšími
partnery, kterými jsou: Fotbalová asociace 
České republiky, MHMP, FAČR, Crocodille, 
České dráhy, Puma, Stones, Seznam.cz, Pro 

Cílem tohoto bydlení je připravit naše mladé 
dospělé zase o něco lépe na pobyt v samostat-
ném životě po odchodu z dětského domova.

Football, Deník, Gól další ročník DDCUP 
2012.

V lednu proběhl jeho 1. díl – turnaj ve stol-
ním tenisu družstev. 

Momentálně probíhá 3. díl. DDCUP 2012. 
Máme radost, že Fotbalový turnaj dětských 
domovů O pohár české fotbalové reprezenta-
ce zaznamenal v minulých letech velký zájem 
dětí i veřejnosti a byl oceněný Fotbalovou 
asociací České republiky jako nejlepší sociál-
ní projekt roku 2011. Během dubna a května 
probíhají fotbalová kvalifi kační utkání v rám-
ci 9. ročníku Fotbalového turnaje dětských 
domovů O pohár české fotbalové reprezenta-
ce pod patronátem Fotbalové asociace České 
republiky – patronem turnaje je Tomáš Rosic-
ký a pod záštitou primátora hl. města Prahy 
Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. Účastní 
se celkem 55 týmů z dětských domovů, hraje 
se sedm kvalifi kačních turnajů. Turnaj je za-
končen Národním fi nále Praha, které se koná 
29. a 30. května na Strahově. 

Na co se těšíme? Po účasti na 2. dílu DD CUP, 
14. ročníku Memoriálu Lucie Hanušové začát-
kem května, se na nás prý chystají čarodějni-
ce, čekají nás další školy v přírodě, kulturní 
a vzdělávací akce i různá sportovní klání. Snad 
se dočkáme i vysvědčení a po něm hurá na 
prázdniny.

Bc. Martin Lněnička, ředitel DD
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FEBRILIE – HOREČKY U DĚTÍ 
– několik praktických rad

Především si musíme uvědomit, že teplota 
není nemoc, ale příznak.

Vzato velmi obecně, je potřeba nahlížet na 
teplotu individuálně podle věku a dalších do-
provodných projevů.

Nejčastější příčinou akutní febrilie u dětí (více 
než 90%) jsou infekční onemocnění, která lze 

klinickým vyšetřením ve většině případů di-
agnosticky zařadit. Z nich pak největší skupinu 
představují virové infekce respiračního traktu.

Vedle febrilních dětí s infekcí, která je diagnos-
ticky zařaditelná svými klinickými projevy, 
tvoří diagnostické dilema děti (především ve 
věkové kategorii 0 – 3 roky), u kterých nelze 
fyzikálním vyšetřením mnohdy dospět k jed-
noznačnému závěru. Také většina těchto dětí 
je sice postižena běžnými virovými infekcemi, 
ale je mezi nimi nutno co nejdříve rozpoznat 
jedince se závažnou bakteriální infekcí.

Teploty od 37 do 38 °C obecně nesrážíme, 
v tomto teplotním rozmezí si děti vytvářejí 
protilátky.

Teplotu mezi 38 – 39 °C se snažíme srazit 
nejlépe tabletami či u malých dětí sirupy 
(Panadol, Nurofen, atd.). Pokud je teplota 
nad 39 °C, je vhodné použít čípky s obsahem 
paracetamolu nebo nurofenové/brufenové 

čípky a eventuelně přidat zábaly, vlažnou 
sprchu a podobně. Důležité je také, jak a čím 
teplotu měříme. Ideální je měřit rektálně, či 
v ústech.

Obecným pravidlem zůstává, že pokud má dítě 
teploty po dobu 48 hod (bez dalších závažných 
projevů), je dobré řešit je doma (tekutiny, vita-
míny, antipyretika). Pokud teploty přetrvávají 
více než 48 hod, měl by dítě vidět a vyšetřit lé-
kař. U kojenců do 6 měsíců již po 24 hodinách. 
Jaké další příznaky by nás měly upozornit na 
návštěvu lékaře? Jsou to především: kašel, 
hustá rýma, změny na kůži, zvracení, průjem, 
změny chování a vědomí. U menších dětí si vší-
máme změny chování a jeho aktivity. 

Řada viróz však probíhá jen jako izolované 
teploty, a tak je potřeba být trpělivý a vydržet 
v klidu. Samozřejmě, zhoršuje-li se stav, do-
mácí péče nestačí a je nutné vyhledat lékaře.

MUDr. Pavel Boček

Spor t
BOWLING pro všechny
Koncem února uspořádalo o.s. OKOLO bowlingový turnaj pro vozíčkáře, děti a dospělé v Bowling 
klubu Štěrboholy. Do turnaje vstoupilo celkem osm týmů, včetně dvou dětských ve věkové katego-
rii od 6 let. Po tří hodinovém klání plném heroických výkonů si všichni hráči oddechli, nevyjímaje 
rodiče těch nejmenších. Při udělování cen bylo celkem předáno 9 pohárů pro vítěze, 21 diplomů 
ve IV. kategoriích, množství darů od sponzorů turnaje, kteří i přes nedobrou ekonomickou situaci 
věnovali tolik cen do soutěže, že si každý hráč mimo krásných zážitků odnesl i nějakou drobnost.

Zajímavostí pro nás Dolnopočernické je fakt, že krásné II. místo v kategorii zdravotně postižený, 
získal náš rodák Karel Rathuský. Blahopřejeme!

Ceny jako hlavní partner věnovala – Autodoprava Bez-Brzd, dále DMA Praha, KVÍZ Praha 14 
a Metropolitní univerzita Praha. Technickou podporu zajistili – Bowling klub Štěrboholy, Grafi cké
studio N.A.F. Praha a SOCIETA. Všem účastníkům a partnerům akce mnohokrát děkujeme!

Za o.s. OKOLO Martin MAZÁNEK
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Dolnopočernická košíková 
slaví 70 let

Oddíl košíkové oslaví v sobotu 26. května 2012 významné jubileum. Je tomu již 70 let, kdy 
první nadšenci tohoto sportu vyběhli pod bezedné koše. Můžeme se pochlubit dlouhou a bo-
hatou historií – blíže na našich webových stránkách www.basket.sodopo.cz

Při plánovaném sportovním a společenském setkání jak bývalých, tak současných členů od-
dílu košíkové, bychom rádi zavzpomínali na sezóny uplynulé, sportovní zážitky a představili 
současnou podobu oddílu košíkové. 

Srdečně jsou zváni všichni bývalí členové našeho oddílu. 

Za oddíl košíkové Petr Polcar

Volby 2012 v TJ 
Sokol Dolní 
Počernice 
Pravidelná valná hromada TJ Sokola Dolní Po-
černice se konala 25. 4. 2012 v hotelu Svornost 
za účasti delegátů jednotlivých oddílů, hostů 
z řad členské základny TJ, zástupce starosty 
Ing. Krále a dalších příznivců sportu v Dolních 
Počernicích. Ve své zprávě shrnul stávající 
předseda uplynulé čtyři roky. Seznámil účast-
níky se vzrůstající členskou základnou, která 
čítá přes 490 členů a s příznivou bilancí spl-
něných úkolů. Zmínil velmi vydařenou rekon-
strukci tenisového areálu, opravu balkónové 
tribuny vč. nové fasády na kabinách v areálu 
kopané a další drobnější projekty a opravy 
sportovního zařízení v naší TJ. Poděkoval za-
stupitelstvu MČ Praha – Dolní Počernice za 
fi nanční pomoc formou částečného prominutí 
půjčky, která byla využita na obnovu sportov-
ního zařízení. Dále připomenul uskutečněné 
oslavy k 90. výročí založení Sokola v Dolních 
Počernicích, které jsme oslavili nejen sportem, 
ale také společenským večerem, kde se setkali 
pamětníci a současní členové. Na závěr podě-
koval trenérům, vedoucím oddílů, funkcioná-
řům a dalším sportovním nadšencům, kteří 
mají velkou zásluhu na úspěších naší TJ.

Vedoucí oddílů seznámili účastníky valné hro-
mady s činností jednotlivých družstev, s jejich 
sportovními úspěchy, ale také s nezdary za 
uplynulé čtyři roky. Ekonomka TJ přednesla 
zprávu o hospodaření TJ a následovala zpráva 
revizní komise. Poté proběhla volba do výkon-
ného výboru a revizní komise TJ. Do výkon. 
výboru TJ byli zvoleni tito kandidáti: Dana 
Hartmanová, Petra Karochová, Jaroslav Lang-
majer, Ondřej Lukeš, Martin Cicala, Marcel 
Petrák, pokladník Tomáš Král, místopředseda 
Tomáš Novotný a předseda Petr Polcar. Do 
revizní komise byli zvoleni: Jana Víchová, Jiří 
Brejcha a Martin Řehák.

V diskuzi vystoupil provozovatel Camping 
Sokol Praha Dolní Počernice Vladislav Cenkr 
a informoval přítomné o současné nelehké 
situaci v provozování auto campů v ČR a dal-
ších plánech do budoucna.

Nové složení výkonného výboru má paritní 
zastoupení čtyř největších oddílů, což je před-
pokladem pro úspěšnou spolupráci a komuni-
kaci v rámci celé TJ. Přeji novému výkonnému 
výboru hodně štěstí v současné složité situaci, 
kdy podpora státu a také organizací, které 
měly napomáhat sportovním organizacím, je 
téměř nulová. I přes nepříznivý vývoj zůstá-
vá hlavní prioritou do dalšího období práce 
s mládeží a zabezpečení bezproblémového 
chodu naší TJ. 

Petr Polcar, předseda výkonného 
výboru TJ Sokol Dolní Počernice

SOKOL DOLNÍ POČERNICE 1942 – 2012
si Vás dovoluje pozvat 

v sobotu 26. května 2012 
na sportovně – společenské setkání
k příležitosti 70. Výročí založení oddílu košíkové 

v Dolních Počernicích

SPORTOVNÍ ČÁST » Hala ZŠ, Národních hrdinů 70, Praha 9 
■ 13:30 » utkání basketbalového potěru (dívky ročníku 2000 a mladší)
■ 14:30 » utkání basketbalových současníků
■ 15:30 » přátelské utkání veteránů

SPOLEČENSKÁ ČÁST » Hlavní areál Hotelu Svornost, Novozámecká 284, Praha 9
■ 17:00 » slavnostní zahájení
■ 17:15 » ohlédnutí za léty minulými
■ 18:00 » přehlídka dobových oddílových dresů
■ 18:15 » vyhlášení historických statistik
■ 19:00 » k poslechu a k tanci hraje živá muzika
■ 21:00 » diskotéka pro mladé – hraje DJ Tlumič

V průběhu večera budou prezentovány oddílové
fotografi e a záběry z let minulých i současných.
Přivítáme proto vaše donesené archivní mate-
riály. Žádáme všechny o pomoc s distribucí 
této pozvánky všem našim bývalým členům.
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Aby záda nebolela! 
Navštívily jsme Centrum zdraví a pohybu Fialka v Dolních Počernicích

Rozhodly jsme se prozkoumat možnosti, které nabízí nově otevřené Centrum zdraví a pohybu 
Fialka. S majitelkami Kamilou Kraftovou a Ilonou Bílou jsme si domluvily prohlídku. Budova Fi-
alky se nachází na hlavní Českobrodské ulici č. 901, přímo u autobusové zastávky Nádraží Dolní 
Počernice a pár minut od železniční stanice Dolní Počernice. Ani s parkováním si nemusíte dělat 
hlavu, u Centra je dostačující parkoviště. Po vstupu do Fialky na nás okamžitě dýchla příjemná 
atmosféra. Chodby, tělocvična, masérna a veškeré zázemí hraje veselými barvami. Celý interiér 
je moderní, vkusný a stále ještě voní novotou. Z návštěvníků sálá dobrá nálada a spokojenost, 
když po masáži, nebo dobře odvedené práci v tělocvičně rozmlouvají u čaje a kávy v odpočin-
kové místnosti. Na stěnách můžeme vidět vyvedené fotografi e z cest...

Z rozvrhu nabízených služeb je znát, že obě organizátorky, jak paní Kamila i paní Ilona, dbají 
převážně na nabídku cvičebního programu tak, aby svým klientkám a klientům zlepšily kvali-
tu života bez bolestí pohybového aparátu. Na programu rozvrhu najdete hodiny zdravotního 
cvičení (velké míče, overbally), jógy, jógy pro těhotné, maminky s miminky, nebo dnes velmi 
populárního bosu (půlbalón – balanční pomůcka na cvičení určené pro zpevnění svalů celého 
těla pro všechny věkové kategorie).

Paní Kraftové jsme se zeptaly, jak vznikl nápad otevřít centrum tohoto druhu: „Při mé práci fyziotera-
peuta ve zdravotním středisku jsem svým pacientům doporučovala preventivně cvičit. Nebylo ovšem 
jednoduché nalézt takové zařízení, kde klienti mohou kvalitně cvičit i se svými zdravotními problémy, 
které přicházejí s narůstajícím věkem. S kolegyní Ilonou nabízíme program, který pomáhá ženám 
i mužům v každém věku. Na hodiny nám chodí cvičit jak děti, dospělí, sportovci, ale čím dál tím více 
jsou hosté v důchodovém věku. To nás velmi těší. Dle dohody otevíráme skupinové cvičení i mimo 
standardní rozvrh. Naše hodiny vedeme s ohledem na klienty a jejich možnosti. Kontrola správného 
provedení cviků je pro nás prioritou. Aby záda nebolela, to je hlavní moto našeho centra.“

Ve Fialce jsme strávily příjemné dopoledne a nechaly se unést přátelskou náladou. Určitě se vrá-
tíme, ale to už jako aktivní klientky ve sportovním oděvu nebo pro jednu z masáží. O „zlatých
ručičkách“ jsme tu slyšely několikrát.

Jana Pytnerová (65 let)

Fialka 
z vlastní 
zkušenosti
Přestože jsem původně neměla v úmyslu 
pravidelně navštěvovat hodiny cvičení 
(vymlouvala jsem se na nedostatek času, 
"vyhozené peníze" a obavu, že nemám co 
na sebe), jsem dnes opravdu ráda, že mne 
kolegyně z práce počátkem roku vylákaly 
na cvičení BOSU. Do Fialky chodíme 1x 
týdně a pod odborným vedením usměvavé 
Petry Fauskové protahujeme svá těla a za-
pojujeme především části, které zlenivěly 
díky sedavému zaměstnání a nedostatku 
pohybu celkem. Nevím, zda je vidět na po-
stavě, že se začala hýbat, ale jisté je, že 
po cvičení mám příjemný pocit lehkosti 
(ač dostáváme zabrat) a dobrou náladu. 
A k počátečním obavám: čas se našel, 
peníze dám za rozumnou věc a obyčejné 
tričko a tepláky doma najde každý...

Světla Parkanová

Kamila Kraftová
fyzioterapeut
kamila.kraftova@seznam.cz
tel.: 777 09 09 31w w w.f ia lkacent rum.c z
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Vzpomínka na pana učitele 
Jaroslava Sladkého

Gratulace
101. narozeniny oslavila 
paní Marie Mařencová v plné 
svěžesti dne 19. 3. 2012.

Mimo oslav krásného výročí v kruhu svých 
blízkých, přijala i pozvání do Klubu dů-
chodců na úřadě MČ. Mezi gratulantky 
z místního klubu zavítal i pan starosta 
Zbyněk Richter, aby za obec popřál osla-
venkyni pevné zdraví a životní elán, který 
můžeme paní Mařencové jen v duchu zá-
vidět.

Redakční rada se připojuje k přání a dě-
kuje příbuzným za poskytnutí fotografi e.

Jan Balabán Povídky

Josef Fousek Deník starého muže

Graham Swift Škoda že tu nejsi se 
mnou

Pascal Mercier Noční vlak do Lisabonu

Jo Nesbo Spasitel

Barbara 
Woodová

Zlatá země

Sandra Brown Francouzské hedvábí

Ostrý střih

Tichý muž

Julian Barnes Vědomí konce

Frederick 
Forsyth

Příběh Biafry

Don DeLillo Cosmopolis

Benjamin Mee Koupili jsme ZOO

NAUČNÁ LITERATURA

Kapesní 
průvodce

Řím

Barcelona

Kréta

Provence a Azurové 
pobřeží

Jiří Bílek Bílá místa české
historie 1. a 2.

Stanislav Motl Kam zmizel zlatý 
poklad republiky

Pavel Kosatík Čeští demokraté

Blanka Matragi Jedu dál

Roger Cooper Rozsudek: trest smrti 
a 10 let

Libor Dupal Kniha o marihuaně

Ute Glaserová Tajná kniha 
rodičovských triků

Tom Hodgkinson Líný rodič

LITERATURA PRO MLÁDEŽ

Ivana 
Peroutková

Anička na horách

Petra Braunová Neuvěřitelné září

Thomas Brezina Počítačový démon

Kes Gray Nelly a příšerky

Charles Schulz Můj ty smutku! 
(Snoopy)

Jeff Kinnley Deník malého 
poseroutky 4. a 5. díl

Darren Shan Zkoušky smrti

Upíří kníže

NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ

Monika 
Brýdová

Hrátky s FIMO hmotou

Místní 
knihovna
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH

Působil ve škole v Dolních Počernicích 
v letech 1955 – 1963. Škola v Počernicích 
byla jeho prvním zaměstnáním po studiu 
a vojenské povinnosti, která následovala. 
Smlouvu s ředitelem Jonášem přišel do-
hodnout ještě ve vojenském. Děti se na 
něho velmi těšily, dostal třídnictví ve 4. 
třídě, což bylo provázeno mým velkým 
nadšením a radostí děvčat této třídy, že 
máme tak mladého a „krásného“ uči-
tele. Celkově to byla velká změna v dy-
namice vyučování. Jeho specializace byla 
matematika, fyzika a tělocvik. Zavedl 
na škole kroužek lehké atletiky. Některé 
děti podchytil a později pokračovaly dál 
ve sportovních klubech. V době svého 
působení založil učitelskou kapelu, hrál na trubku a klarinet, Milada Dvořáková a učitel 
Zdeněk Fessenmayer na harmoniku a já, děvče ze 7. třídy, jsem je doprovázela na klavír.

Později se odstěhoval, změnil své učitelské pracoviště a viděla jsem ho až po mnoha letech, 
přesněji při setkání naší bývalé třídy, u příležitosti výročí založení školy v Dolních Počer-
nicích. Přišel mezi nás již 
jako starý pán, aby s námi 
zavzpomínal. Měl nás 
všechny v živé paměti, byli 
jsme přeci jen jeho první 
třídou.

20. února 2012 pan učitel 
Jaroslav Sladký zemřel ve 
věku nedožitých 80ti let 
a já stále slyším jeho mla-
dý hlas a vzpomínám na 
„krásného“ učitele naší 
4. třídy...

Vzpomínala 
Olga Stárková



inzerce

Farma
Krásné sobotní odpoledne 21. 4. 2012 mohli prožít návštěvníci Dne ote-
vřených dveří na malé farmě paní Dany Kozákové. Pro všechny příchozí 
zde byl připraven pestrý program i odměny pro účastníky akcí. Farmička 
se nachází v chatové oblasti u rybníka Martiňák (Čeněk). K vidění zde 
byly například ukázky skoků na koních a cvičení na koňském hřbetě pro 
tělesně postižené. Kdo si sám nechtěl zkusit projížďku, mohl se potěšit 
z radostného dovádění malých kůzlátek nebo oveček. Hlavně nejmenší 
diváci se náležitě vydováděli mezi zvířátky a dozvěděli se spoustu za-
jímavého o jejich životě. Někdo se pomazlil s králíčkem, jiný poškrábal 
za uchem prasátko nebo z povzdálí sledoval majestátního tatínka kozla 
a starostlivou kozí maminku. Počasí se opravdu vydařilo, a tak se všichni
mohou těšit, že si příjemné setkání co nejdřív zopakují.

Ivana Černá

Škodná v Dolních Počernicích
Na úřad naší MČ se obrátilo několik občanů, s tím, že mají problém s liškami, které jim za-
kusují slepice. Dotázali jsme se proto mysliveckého sdružení, zda tuto skutečnost registruje 
a v případě, že ano, tak jaká jsou přijata opatření ze strany myslivců.

Z odpovědi Jana Zálohy, hospodáře Mysliveckého sdružení Horní
Počernice jsme se dozvěděli:
"Naše MS dbá na snižování stavů lišek jejich důsledným lovem od-
střelem nebo norováním. Ve sdružení máme několik členů, kteří se 
na lov lišek specializují. Při loňských honech jsme ulovili dvě lišky 
a v lednu při čekané také dvě. Pro dokreslení – stav dlouho-
dobého lovu: od roku 2009 do roku 2011 bylo uloveno 
celkem 36 lišek. Převážně v lokalitě Dolní Počernice – 
Hostavice – Kyje. Občanům bohužel můžeme pouze 
doporučit lepší zabezpečení chovu slepic. O případ-
ných dalších úlovcích lišek Vás můžeme průběžně in-
formovat, popřípadě konkrétně odpovídat na ostatní 
dotazy občanů."
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PRODÁM POZINKOVANÉ PLETIVO 
150 cm, 3 bal. po 20 m, vč. drátů.

Nové. Cena celkem 2 700 Kč.

tel. 281 932 401

Farma, Škodná, Inzerce 19
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Městská část Praha – Dolní Počernice Vás zve na

SVÁTEK SOUSEDŮ
v úterý 29. května 2012 od 19.00 do 22.00 hodin

v prostorách Úřadu městské části Praha–Dolní Počernice, Stará obec 10

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI?

» VÝSTAVU OBRAZŮ a FOTOGRAFIÍ OLGY STÁRKOVÉ, Václava NYKLA a Karla VOSÁTKY

» VÝSTAVU Výtvarné školičky při ateliéru OLGY STÁRKOVÉ

» VYSTOUPENÍ TANEČNÍ ŠKOLY HIT Hany JOZOVÉ

» HUDBU K POSLECHU I TANCI TOMÁŠOVKA Stanislava JELÍNKA

» OPÉKANÁ SELATA

Co můžete přinést Vy? Sladké i slané dobroty a dobrou náladu!

Koná se za každého počasí.

Městská část Praha – Dolní Počernice a občanské sdružení POČIN
vás srdečně zvou na

DEN DĚTÍ
KTERÝ POŘÁDAJÍ SPOLU SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU, DĚTSKÝM DOMOVEM, SPOLEČENSTVÍM MOLECHET 
A SALESIÁNSKÝM STŘEDISKEM MLÁDEŽE V DOLNÍCH POČERNICÍCH

SOBOTA 2. června 2012
DOLNOPOČERNICKÝ ZÁMECKÝ PARK

PROGR AM:
Zámecký park od 14.00 hod. » SOUTĚŽE VŠESTRANNOSTI a ODVAHY, KONÍCI, OBČERSTVENÍ, VELKÝ BUŘTOPEK

Divadelní sál (počernický pivovar) od 13.00 hod. » POHÁDKA „O KOHOUTKOVI a SLEPIČCE“ a „VARIETÉ“

Přírodní amfi teátr od 15.00 hod. » TANEČNÍ VYSTOUPENÍ „AT studia DOMINO“ (úřadující vícemistři světa)

Hřiště U koní od 14.00 hod. » MALÝ PARKÚR


