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Toto setkání bylo velmi inspirativní jak pro nás, 
tak zejména pro naše hosty. Turecko – jako 
čekatelská země pro vstup do EU – sonduje 
na všech frontách výhody a nevýhody členství 
v EU. Byli jsme rádi, že jsme se mohli s našimi 
hosty podělit o své bohaté zkušenosti v oblas-
ti čerpání fi nančních prostředků z programu 
JPD pro cíl 2 – Praha. Dojmy našich hostů byly 
o to silnější, že mohli všechny realizované 
projekty spatřit na vlastní oči, a zejména oce-
nili, že jsme je informovali o úskalích, která by 
mohli očekávat při případné možnosti, jakou 
máme v současné době my. 

Další skupinu, která měla zájem seznámit se 
blíže s Dolními Počernicemi, tvořili zástupci pro-
bíhající stavby „Průjezd železničním tělesem

Nebývalý zájem o naše projekty

Naše MČ zaznamenala v posledních týdnech nebývalý zájem o prezentaci projektů, 
které byly v Dolních Počernicích realizovány s podporou Strukturálních fondů EU. Již 
v minulém čísle DPZ jsem vás informoval o návštěvě balkánských novinářů. Podobné cti 
se nám dostalo o měsíc později, kdy jsme u nás uvítali třicet zástupců tureckých médií. 

Praha-Libeň – Praha-Běchovice“. Při tzv. 
Počernickém dnu jsme „stavaře“ (zástupce 
investora, projektantů a dodavatele) sezná-
mili s historií i současností Dolních Počernic 
a s našimi realizovanými i připravovanými 
investičními záměry. Důležitou částí setkání 
se stala prohlídka stavby drážního tělesa, kdy 
zástupci MČ poukázali na současné problémy, 
které v naší MČ při výstavbě dopadají na naše 
občany, a byla dohodnuta i některá opatření, 
jež budou po ukončení stavby ku prospěchu 
obyvatel Dolních Počernic.

Dne 9. června se konalo ve Společném kultur-
ním centru zasedání Monitorovacího výboru 
programu JPD2, ve němž jsou zastoupena 
některá ministerstva, Středočeský kraj, hl. m. 
Praha, její městské části a pravidelně se zase-
dání zúčastňují i zástupci EU. Dolní Počernice 
byly vybrány pro zasedání výboru proto, aby 
se jeho členové seznámili v reálu s výslednou 
podobou a funkcí projektů, které byly pod-
pořeny ze strukturálních fondů EU. Naše MČ 
se přípravy na toto zasedání i jeho průběhu 
zhostila velmi úspěšně, za což je nutné podě-

kovat zástupci starosty Ing. Miloslavu Králo-
vi a vedoucímu stavebního odd. ÚMČ Petru 
Stránskému. 

V současné době probíhá na našem úřadu 
kontrola Finančního úřadu pro Prahu 9, která 
je zaměřena právě na fi nancování a admi-
nistraci našich projektů, jež jsme realizovali 
v programu JPD2. O jejím výsledku Vás bude-
me informovat.

Zbyněk Richter, starosta

Ohlédneme-li se několik let nazpět, tak i ten 
nejpřísnější kritik velmi kladně hodnotí výraz-
né změny, které zlepšily vybavenost obce. 
Nově vybudované komunikace, chodníky 
a zeleň jsou toho dokladem. Ozdobou je 
nesporně zámecký park, který je nádhernou 
kulisou pivovaru, nově zrekonstruovaného na 
kulturní centrum. 

Cílem tohoto článku není komplexně hodno-
tit výsledky práce ÚMČ, ale zamyslet se, jak 
může každý z nás pomoci pěkný vzhled obce 
udržet. Vážíme si majitelů rodinných domů, 
kteří pečují o předzahrádky v obytných zó-
nách, a tím přispívají ke zlepšení vzhledu naší 
obce. Evidentní je i zlepšení čistoty chodníků, 
což signalizuje i pochopení ze strany majitelů 
psů uklízením psích exkrementů.

Máme rádi 

svou obec

Trvalou hrozbou jsou ale sprejeři, jejichž 
činnost poškozuje jak obecní, tak i soukro-
mý majetek našich občanů. Prozatím se je 
bohužel nepodařilo dopadnout, přestože 
městská policie pravidelně několikrát denně 
projíždí a kontroluje městskou část. Díky upo-
zornění občanů se však již podařilo dopad-
nout pachatele krádeží měděných okapů 
z rodinných domů.

Apelujeme proto na naše občany, aby při 
zjištění páchání trestné sprejerské činnosti 
okamžitě kontaktovali Městskou policii, pří-
padně ÚMČ. Trestní zákon v § 275 na posti-
hy za sprejerství pamatuje, naším společným 
cílem je však především této trestné činnosti 
v budoucnu předejít.

Při pohledu na posprejované protihlukové 
a bezpečnostní stěny na nově zrekonstruova-
ném železničním mostě s námi budou spolu-
občané souhlasit. 

V současné době je ukončena stavba železniční 
zastávky po obou stranách trati. Novotou září 
i podchod pod železniční tratí, dokončováno je 

zde i menší parkoviště. Zájmem všech ukázně-
ných občanů je bezpochyby zachování dobrého 
stavu všech nově vybudovaných staveb. 

Ve spolupráci s dodavatelskou fi rmou Net se 
podařilo zajistit zabudování 28 kusů laviček, 
což jistě uvítají především naši senioři. Lavičky 
obdržela MČ zdarma, protože zároveň slouží 
jako reklamní plocha. Přesto jsme přesvěd-
čeni, že se dočkají využití ze strany občanů 
a nebudou terčem vandalů a sprejerů.

Máme rádi svou obec, žijeme v ní nejen my, 
ale je i častým cílem vycházek a společen-
ských akcí občanů sousedních městských 
částí, kteří na ni pějí slova chvály a obdivu. 
Nestačí však mít jen rád, je třeba svoji obec 
i chránit před vandaly, a tím o ni i pečovat. 

Ing. Hana Jaklová,
zástupce starosty

Kontakt na Městskou policii:
tel.: 774 540 106, 731 100 777

Kontakt na ÚMČ:
tel.: 281 021 090
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Rada na svých zasedáních v období od
2. 4. 2009 do 18. 6. 2009 m. j. 

vzala na vědomí
■ informaci Ing. Švehly o průběhu výstavby 

golfového areálu – zahájení provozu se 
předpokládá v 2. polovině r. 2010

■ oznámení spol. MEDIAN,s.r.o. o odstoupení 
od nabídky na odkoupení pozemku č.parc. 
820 (bývalé tržátko U Váhy)

■ výsledky voleb zástupců pracovníků ZŠ 
a rodičů žáků ZŠ do Rady školy

■ Zprávu o výsledku přezkoumání hospoda-
ření MČ za r. 2008 s uspokojením 

■ stanovení výše úplaty za předškolní celo-
denní vzdělávání v MŠ DUHA s účinností 
od 1. 9. 2009 ve výši 680 Kč měsíčně

■ usn. ZHMP č. 26/1 o výši přidělené dotace 
z uvolněné rezervy z rozpočtu hl.m.Prahy 
pro MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2009 
v celkové výši 7,5 mil. Kč na investiční akce 
(rozšíření hřbitova – 3,5 mil. Kč, rekon-
strukce kuchyně v ZŠ – 4 mil. Kč)

■ harmonogram sportovních akcí Dětského 
domova v Dolních Počernicích plánovaných 
v r. 2009

■ oznámení o přerušení provozu MŠ DUHA 
v době od 1. 7. 2009 do 31. 8. 2009

■ konání 2. ročníku Počernického triatlonu 
dne 28. 6. 2009 v areálu zámeckého parku, 
ul. Národních hrdinů a ul. Do Svépravic

■ zápis z jednání redakční rady DPZ ze dne 
28. 5. 2009

schválila 
■ smlouvu o výpůjčce se spol. Aquastor, s.r.o. 

pro realizaci programu Potex na umístění 
2 sběrných kontejnerů na odkládání nepo-
třebného šatstva v k. ú. Dolní Počernice 

■ úpravy rozpočtu MČ v jednotlivých měsících

■ zřízení oplocení části pozemku zámeckého 
parku přiléhajícího k čp. 39 pro potřeby zde 
sídlící mateřské školy

■ Plán zlepšování procesu Místní Agendy 21 
v roce 2009 ve zdravé MČ Praha – Dolní 
Počernice

■ projektovou dokumentaci parkovacích stá-
ní v rámci stavby 0134 – TV Dolní Počernice, 
etapa 0003 – komunikace Dolní Počernice 
II. parkovací stání v ul. Národních hrdinů, 
Nad Rybníkem, Českobrodská

■ napojení povrchové kanalizace z pozemků 
č. parc. 710/1 a 710/2 – bytový dům spol. 
Property&Housing, a. s. do veřejného řadu 
povrchové kanalizace v ul. Národních hrdinů

■ uvolnění fi n. prostředků na kulturní akce 
dle schváleného harmonogramu

■ smlouvu o umístění laviček AD-Net na území 
MČ

■ objednávku na zhotovení leteckých sním-
ků Dolních Počernic za cenu do 10 tis. Kč 
(včetně DPH)

■ smlouvu o zapůjčení vozidla pro potřeby 
MČ Praha – Dolní Počernice od spol. Auto-
Exner, s. r. o. na další rok od 19. 5. 2009 do 
20. 5. 2010

■ dohodu o zajištění dopravní obslužnosti 
stavby č. 8042009 – zemník v Padolině se 
spol. Lesy hl. m. Prahy

■ vypsání výběrového řízení na dokončení 
spojovacího tunelu, skladiště a vstupního 
prostoru do ledových sklepů a ostatních pro-
stor sladovny a zdi mezi čp. 3 a kostelem

■ umístění poštovní schránky se zabudováním 
stojanů do chodníku v ul. Nad Rybníkem
u plotu čp. 290 (sokolovna)

■ záměr na umístění památníku obětem 
II. světové války v prostorách parčíku U Váhy

■ bezplatné zapůjčení prostor budovy mlýna 
Salesiánskému hnutí mládeže pro pořádání 
mše a koncertu v rámci Setkání křesťanské 
aktivní mládeže (SKAM) dne 20. 6. 2009

■ ukončení nájemní smlouvy z bytu v čp. 10 
k 31. 7. 2009

■ prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 70 
panu Vladimíru Zelenkovi do 30. 6. 2010

■ objednávku pro spol. AZ Centrum, s. r. o. na 
zhotovení a montáž oboustranného vstup-
ního označení objektu čp. 3 (pivovar) 

■ záměr na pronájem pozemku č. parc. 
1356/3 a část pozemku č. parc. 1356/2
v k. ú. Dolní Počernice Ing. Jakubu Víškovi 
– zahradnické studio pro činnost zahrad-
nického studia, s podmínkou nerušícího 
provozu vůči sousedící bytové zástavbě

■ zajištění opravy komunikace V Pařezinách 
v úseku od ul. Příchovická k ul. V Padolině 
do výše 50 tis. Kč (včetně DPH)

■ zadání realizace oplocení pozemku slouží-
cího k odvodnění komunikací V Ráji (pokra-
čování ul. Jana Bílka) panu Arnoštu Plnému 
v ceně 26 150 Kč

■ zadání realizace oplocení mezi zahradnic-
tvím a plochou údržby MČ panu Arnoštu 
Plnému v ceně 113 000 Kč

■ uvolněním fi n. prostředků na zbudování 
panelové cesty od nového vstupu do parku
k ploše údržby MČ pro spol. VODOMONT-VS, 
a.s. ve výši 80 tis. Kč (včetně DPH) – realizace 
z panelů ve vlastnictví MČ

■ návrh závěrečného účtu MČ za rok 2008 
bez výhrad

■ záměr na pronájem části objektu čp. 45 
spol. LANUSEY, s. r. o. za účelem zřízení sou-
kromé internátní mateřské školy

■ objednávku pro spol. SEMI, s. r. o. na zajiš-
tění satelitního příjmu do objektu čp. 45 
(hájovna) do výše 10 tis. Kč (včetně DPH)

■ vítěze výběrového řízení na zhotovitele stav-
by „Stavební úpravy a modernizace kuchyně
ZŠ“ v Dolních Počernicích společnost TeS, 
s. r. o. za cenu 3 915 500 Kč (včetně DPH)

■ přidělení bytu č. 11 v čp. 10 paní Petře 
Mišejkové

■ umístění odkazu na projekt „Makovice“ na 
webových stránkách MČ a umístění pre-
zentace fi rmy na webových stránkách MČ 
za cenu 1 000 Kč měsíčně

■ přidělení bytu č. 6 v penzionu ZŠ panu 
Michalu Lajblovi od 1. 7. 2009 v souvislosti 
s výkonem funkce správce sportovních zaří-
zení v areálu ZŠ

■ prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7 
v čp. 470 panu Petru Wagnerovi

■ přidělení bytu v čp. 10 paní Kateřině Černé 
od 1. 7. 2009

■ prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 
v čp. 10 paní Bohumile Urbachové

■ nájemní smlouvu na pronájem ordinace 
dětského lékaře ve zdravotním centru (čp. 
587) se spol. Alergologie – Pediatrie, s. r. o. 
s účinností od 1. 7. 2009

■ smlouvu o výpůjčce s hl. m. Prahou týkající 
se pozemků č. parc. 1587/1, 1496/1, 1495/2 
a 1328/14 v k. ú. Dolní Počernice, svěřených 
do správy MČ, na kterých bude realizována 
stavba č. 8613 – Bytové domy Dolní Počernice

■ záměr na zadání opravy sochy sv. Jana 
Nepomuckého

vyslovila pochvalu oběma strážníkům městské 
policie, vykonávajícím službu na území Dolních 
Počernic, za jejich dosavadní působení v MČ
rozhodla o vydání příkazu ve věci znečiš-
tění veřejného prostranství a poškození ŽP 
dle předloženého návrhu a o uložení pokuty 
v souladu s ust. §29 zák. č. 131/2000 Sb., 
o hl. m. Praze ve výši 10 tis. Kč
doporučuje, aby autodopravci nepovolovali 
svým zaměstnancům parkování s nákladními 
vozy mimo pracovní dobu v místě jejich byd-
liště na území MČ
vyhlašuje soutěž pro žáky Základní školy 
v Dolních Počernicích o nejlepší návrh loga 
na téma „Zdravá městská část Praha – Dolní 
Počernice“

Zápisy z jednání Rady MČ v plném znění 
jsou k dispozici na webových stránkách 
MČ a v tištěné podobě na úřadě MČ.

Hana Moravcová
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18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní 
Počernice dne 19. 1. 2009

Zastupitelstvo MČ 

schválilo
■ dodatky zřizovacích listin ZŠ a MŠ DUHA

■ záměr na prodej pozemku č.parc. 820/4 
v k. ú. Dolní Počernice o výměře 475 m2 za 
minimální cenu 3 500 Kč/m2

■ přijetí daru ve výši 100 000 Kč od spol. 
PROPERTY&HOUSING, a. s. na rozvoj infra-
struktury MČ Praha – Dolní Počernice

■ priority v oblasti veřejného života, kterými 
se bude strategický plán podrobněji zabý-
vat: územní rozvoj, životní prostředí, dopra-
va, bezpečnost, školství, kultura, veřejný 
pořádek a městská zeleň

■ „Komunitní plán sociálních služeb ve 
správním obvodu Praha 14“ pro období 
2009 – 2014

■ dosavadní aktivity MČ v rámci Národní sítě 
Zdravých měst a Místní agendě 21, roční 
plán zlepšování, záměr postupu MČ do 
kategorie D, podání žádosti MČ do Revol-
vingového fondu MŽP ČR

■ záměr hl.m.Prahy na směnu pozemků Ing. 
Smrkovského za pozemky hl. m. Prahy 
v k. ú. Dolní Počernice 

■ aby pozemky MČ Praha – Dolní Počernice, 
které se týkají této směny, byly, v případě 
potřeby, odsvěřeny hl. m. Praze za účelem 
bezproblémového procesu budoucí směny 

vzalo na vědomí
■ zastavovací studii „Nová Úpická“

■ Zprávu o výsledku přezkoumání hospoda-
ření MČ Praha – Dolní Počernice za r. 2008

■ příkaz starosty č. 2/2009 k této zprávě

■ úpravy rozpočtu MČ v r. 2009 – rekapitulace

■ informaci o průběhu rekonstrukce komuni-
kací V Ráji

■ zápis z redakční rady Dolnopočernického 
zpravodaje ze dne 12. 3. 2009

■ zápis z jednání KV ZMČ

■ informaci o rozdělení rezervy z rozpočtu hl. 
m. Prahy pro MČ – usn. RHMP č. 492

■ informaci o návštěvách zástupců zahranič-
ních médií v Dolních Počernicích

■ přípravu zasedání monitorovacího výboru 
MMR ČR v Kulturním centru Dolních Počernic

■ informaci o průběhu stavby – rekonstrukce 
rybníka Martiňák

■ informaci o průběhu jednání se zástupci
MHMP ohledně možnosti zbudování domova 
seniorů v Dolních Počernicích

■ podání projektu MČ „Mlýn – centum environ-
mentálního vzdělávání“ ve 2. výzvě OPPK

■ podání projektu hl. m. Prahy ve 2. výzvě 
OPPK na rekonstrukci nádvoří zámku čp.1

19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní 
Počernice dne 15. 6. 2009

Zastupitelstvo MČ 

schválilo
■ závěrečný účet MČ Praha – Dolní Počerni-

ce včetně Zprávy o výsledku přezkoumá-
ní hospodaření za rok 2008 s výhradou 
k nedostatkům, uvedeným v bodu C. Závěr 
této zprávy: vyslovilo, na základě výsledků 
přezkoumání hospodaření, uznání pracov-
níkům ÚMČ Praha – Dolní Počernice za 
dobrou práci v průběhu roku 2008

■ realizaci komunikace na pozemku parc. 
č. 1328/14 v k.ú. Dolní Počernice v rámci 
projektu „Nová Úpická“ za podmínky, že 
druhý zapsaný vlastník též vydá souhlasné 
stanovisko

■ předložení žádosti o grant z Revolvingo-
vého fondu MŽP ČR pro projekt „Zdravá 
městská část Praha – Dolní Počernice a její 
postup v Místní agendě 21“ s celkovým 
rozpočtem 999 310 Kč

■ spolufi nancování projektu ve výši 10% 
celkových uznatelných nákladů tj. částkou 
99 931 Kč

vydalo 
■ Stanovisko k projektové dokumentaci na 

stavební povolení dočasné stavby pro 
Auto-Exner, s.r.o.:

1. předložená dokumentace musí být v sou-
ladu s usnesením ZMČ č.17.10 ze dne
16. 3. 2009, kde ZMČ trvá na změně ÚP
Z-1157/07, usnesením ZMČ č. 12.1 ze dne
19. 5. 2008 a č. 18.1 ze dne 18. 5. 2009

2. MČ Praha – Dolní Počernice podmiňu-
je vydání souhlasného stanoviska pro 
vydání územního a stavebního povolení 
dočasné stavby s tím, že nelze rozdělit 
vlastní stavbu a její dopravní obslužnost 
dle schváleného územního plánu, z to-
hoto důvodu požaduje zajištění závazků,
které naplní změnu ÚP Z-1157/07 
a pověřuje Radu MČ naplněním tohoto 
usnesení

3. vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu 
dočasnou, akceptuje MČ neplnění regula-
tivů míry využití území (koefi cient zeleně, 
podlažnost, počet parkovacích míst apod.)

4. stavba bude povolena jako dočasná do 
31. 12. 2015

5. projektová dokumentace bude plnit 
podmínky vyhlášky 26/2000 Sb. (OTP na 
výstavbu)

vzalo na vědomí:
■ průběh zpracování Strategického plánu, 

diskusní fórum, které proběhlo v rámci 
„Dne sousedů“ na úřadě MČ, projednání 
s MŽP ČR

■ ankety ke Strategickému plánu

■ projekty, podané ve 2. výzvě OPPK 

■ pokračování rekonstrukce komunikací v Ráji
– vybrán zhotovitel na ulice Jana Bílka, 
Záblatská, Vlčická – DUMA, s.r.o.

■ rekonstrukce nového tenisového areálu TJ 
Sokol Dolní Počernice

■ rekonstrukce kuchyně v základní škole
– práce proběhnou během prázdnin – dotace
 z MHMP 4 mil. Kč

■ podpora respitního centra Sluneční domov 
ze strany hl. m. Prahy ve výši 5 mil. Kč

■ zápis z redakční rady DPZ 

■ zápis z jednání FV ZMČ

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

Pro DPZ zpracovala 
Hana Moravcová

Oprava
V předešlém DPZ č. 2, 3/09 byl uveřejněn 
zkrácený přehled průběhu jednání 17. 
zasedání ZMČ dne 16. 3. 2009. Po upo-
zornění na nesprávnou formulaci jedno-
ho z projednávaných bodů, uvádíme pro 
porovnání část zveřejněného textu a část 
původní. 

původní text
ZMČ vzalo na vědomí
– vyrozumění Policie o ukončení šetření 
ve věci podaného trestního oznámení Ing. 
Nožičky vůči vedení MČ, které bylo shledá-
no bezdůvodným – čj. 451/09

citace z protokolu Policie ČR
Policie konstatovala, že provedeným šet-
řením nebyly zjištěny skutečnosti důvodně 
nasvědčující tomu, že byl spáchán jakýko-
liv trestný čin, resp. že napadené jednání 
není namístě kriminalizovat, a proto byla 
věc odložena.

Redakce DPZ



Diskusní fórum 5

Dne 26. 5. 2009 se konalo v rámci společen-
ské akce „Svátek sousedů“ diskusní fórum, při 
kterém byly s veřejností projednávány základní 
podmínky a důvody pro zpracování Strategic-
kého plánu MČ Praha – Dolní Počernice.

V úvodu starosta MČ Zbyněk Richter přítomné
seznámil s důvody a potřebami mít zpraco-
vaný strategický plán. Osvětlil význam a prin-
cipy udržitelného rozvoje, které jsou nosným 
pilířem strategických plánů měst a obcí.

Dále vysvětlil občanům důvody a význam 
členství MČ v Národní síti zdravých měst ČR 
a zapojením se do Místní agendy 21. Právě 
v duchu principů MA 21 probíhalo celé dis-
kusní fórum.

Nosným tématem projednávání byl obsah 
ankety, která byla zveřejněna formou přílohy 
Dolnopočernického zpravodaje.

Byly diskutovány téměř všechny oblasti veřej-
ného života, které byly uvedeny v materiálu 
„Podklady pro defi nování Strategického plánu
MČ Praha – Dolní Počernice“.

Většina podnětů, které vzešly z řad občanů 
během jednání, je uvedena v pořízeném zápi-
su. Z nejdůležitějších podnětů a témat pro 
zpracování strategie oblastí veřejného života 
lze uvést:

ÚZEMNÍ ROZVOJ – nejvíce dotazů padalo 
v souvislosti s právě připravovaným novým 
ÚP hl. m. Prahy a občané byli seznamováni 
s urbanistickými studiemi MČ, o které proje-
vili velký zájem.

DOPRAVA – byl kladen důraz na její udržitel-
nost v souvislosti s připravovanou novou 
bytovou zástavbou a s tím spojeným nárůs-
tem obyvatel, byly vyjádřeny i obavy z nega-
tivního působení hluku z nadřazených komu-
nikací na obytnou zástavbu MČ.

Diskusní fórum 

ke Strategickému plánu 

MČ Praha – Dolní Počernice
ŠKOLSTVÍ – bude třeba zajistit podmínky 
pro rozvoj školství v MČ ve vazbě na realizaci 
nových obytných souborů dle územně pláno-
vacích podkladů.

KULTURA – byla vyjádřena všeobecná spoko-
jenost s iniciativou vedení MČ při zajišťování 
kulturního vyžití obyvatel Dolních Počernic.

VEŘEJNÝ POŘÁDEK – byla kvitována snaha 
vedení MČ o zajišťování veřejného pořádku, 
na druhou stranu bylo upozorňováno na pra-
videlné znečišťování veřejných prostranství, 
zakládání černých skládek a neúnosné počí-
nání sprejerů na území MČ.

INFRASTRUKTURA – zde byl nejvíce disku-
tován způsob rozšiřování inženýrských sítí 
do rozvojových lokalit MĆ a zajištění jejich 
realizace.

ZDRAVOTNICTVÍ – byla zaznamenána po-
třeba rozšíření zdravotnických služeb včetně 
prostoru pro jejich výkon v souvislosti s mož-
ným nárůstem obyvatel.

SPORT – občany nejvíce zajímaly podmínky 
pro rozšíření nabídky sportovišť v MČ a jejich 
zapracování do územně plánovacích podkla-
dů a také možnost a způsob jejich realizace.

PŘÍRODA A KRAJINA – občané konstato-
vali uspokojení s přírodním charakterem MČ 
a zajímali se o vliv golfového hřiště na Dolní 
Počernice po jeho uvedení do provozu a sou-
časně vyjadřovali spokojenost na připravova-
nou realizaci projektu park „U Čeňku“, který 
by měl vzniknout mezi Dolními Počernicemi 
a sídlištěm Černý Most.

PAMÁTKY – bylo zaznamenáno uspokojení 
s jejich současným stavem a se snahou vede-
ní MČ o jejich údržbu a udržitelný stav.

BEZPEČNOST – byly vzneseny požadavky 

na zajištění dodržování rychlosti vozidel, upo-
zornění na výskyt bezdomovců, drobných 
krádeží, vandalství, byla nastíněna potřeba 
přehodnocení a údržby dopravního značení 
včetně přechodů pro chodce.

SOCIÁLNÍ OBLAST – nejvíce se starší občané 
zajímali o možnost vybudování domova pro 
seniory.

VOLNÝ ČAS – byly zaznamenány stížnosti na 
špatný stav herních prvků a jejich nedostatek 
v MČ, naopak s možnostmi pro sportovní 
vyžití a využití volného času byla vyslovena 
spokojenost.

MĚSTSKÁ ZELEŇ – občané projevili přání 
na zlepšení údržby zeleně v MČ, zejména při 
sekání trávy a odstraňování suchých větví 
stromů.

PODNIKÁNÍ – trvalým problémem v MČ je 
nedostatek nákupních možností a dalších 
služeb v MČ a chování některých podnikatelů 
při nakládání s odpady.

SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ – dotazy se týkaly vedení 
hranic s MČ Praha 14 a možnosti jejich úpravy.

SPOLKY A CÍRKVE, CESTOVNÍH RUCH, 
MAJETEK, POLITICKÉ STRANY A VEŘEJNÁ 
SPRÁVA nebyly diskutovány.

Na většinu dotazů a podnětů odpovídali sta-
rosta a současně politik Zdravé MČ Zbyněk 
Richter a koordinátor Petr Stránský.

Diskusní fórum mělo zdařilý průběh s hojnou 
účastí, všechny poznatky budou zohledněny 
při zpracovávání Strategického plánu.

Zaznamenal: 
Petr Stránský, 

koordinátor
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MČ Praha 

– Dolní Počernice 

naplňuje principy 

Místní agendy 21

SPOLUPRÁCE NA REKONSTRUKCI 
KOMUNIKACÍ

V pondělí 22. 6. 2009 se uskutečnilo na úřadě 
MČ setkání s obyvateli ulic Záblatské, Vlčic-
ké a Jana Bílka za účelem dotvoření koneč-
né podoby jmenovaných ulic včetně výsadeb 
zeleně. Úkolem tohoto setkání bylo zapojení 
veřejnosti do řešení vzhledu okolí jejich byd-
liště, což je v podstatě poslání místní agendy 

Vážení spoluobčané,

s potěšením vám oznamujeme, že Zdravá 
městská část Praha – Dolní Počernice v závě-
ru června postoupila v rámci Místní agendy 
21 z kategorie „Z“ do kategorie „D“. 

Zmíněný postup řadí naši MČ mezi zkuše-
né municipality, které naplňují principy MA 
21 zapojováním občanů do řešení problé-
mů většiny oblastí veřejného života. Touto 
cestou bychom rádi zpracovali i Strategický 
plán Dolních Počernic, pro nějž v současné 
době připravujeme podklady. Postup do 
vyšší kategorie je výsledkem našich aktivit 
v rámci Národní sítě zdravých měst a věří-
me, že naší MČ přinese další možnosti při 
zkvalitňování života v Dolních Počernicích.

Zbyněk Richter, starosta

Kontejnery na odkládání nepotřebného šatstva 

a obuvi v Dolních Počernicích

UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ: 
1. parkoviště u MŠ DUHA, Svatoňovická ul.
2. stanoviště separovaného odpadu v ul. Nad Rokytkou (pod budovou úřadu)

Potex je ekologicko-charitativní projekt společnosti Aquastor s.r.o., která se zabývá sběrem 
a následným prodejem použitého textilu. Sběr použitého textilu se uskutečňuje formou stabil-
ních sběrných kontejnerů, nebo organizací jednorázových lokálních sbírek. S odloženým textilem 
se nakládá mnoha způsoby. Nositelné a dále použitelné věci jsou buď přímo distribuovány do 
konkrétních charitativních organizací, nebo prodány k dalšímu zpracování. V opačném případě 
jsou tyto textilie ekologicky zlikvidovány.

CO MŮŽETE ODEVZDAT:

■ textilie (dámské, pánské a dětské oblečení) 

■ spárovanou obuv, kabelky, opasky a další oděvní
 doplňky (kromě ramínek na oblečení – nemají další
 využití) 

■ spací pytle, deky 

■ bytové textilie 

■ hračky 

Věci odkládejte, prosím, čisté a balené v igelitových 
taškách.

Umístění kontejnerů 

na objemný odpad 

ve II. pol. r. 2009:

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. 163)

TERMÍNY PŘISTAVENÍ 
(v odpoledních hodinách):

14. 7., 8. 9., 6. 10. a 10. 11. 2009

Odpad odkládejte pouze do přistaveného 
kontejneru. 

Odpad uložený vedle kontejneru bude považo-
ván za černou skládku (pokuta do 50 tis. Kč).

21, k jejímž principům se naše MČ přihlásila. 
Tento způsob komunikace s občany se uka-
zuje jako velmi přínosný a účinný, o čemž 
svědčí příznivé ohlasy a zájem zúčastněných 
občanů. 

Při schůzce byl s občany dohodnut způsob 
a druhy výsadby zeleně před jejich nemo-
vitostmi a dále se dojednaly drobné úpravy 
projektu, které bude možno bezproblémově 
přenést do jeho realizační části.

Při této příležitosti oznamujeme, že ve výbě-
rovém řízení na rekonstrukci této etapy 
stavby (0134 TV-Dolní Počernice) zvítězila 
fi rma DUMA, s.r.o., která u nás již prováděla 
rekonstrukci komunikací ve Staré obci a také 
předchozí etapu v lokalitě V Ráji. Doufejme, 
že naše spokojenost s prací této fi rmy bude 
trvat i nadále.

Odpady
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POČIN o svých počinech
JEZDECKÝ KLUB POČIN PŘED 
PRÁZDNINAMI
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V jarních měsících se v našem jezdeckém 
klubu konalo mnoho akcí. Ten, kdo přišel 
v sobotu 25. dubna na Den otevřených dveří, 
rozhodně nelitoval. Nejen proto, že bylo po 
celý den krásné počasí, ale všechna vystou-
pení dětí a koní, která zhlédlo více než 250 
návštěvníků, se opravdu vydařila. 

Fest 26 

již podvacáté
Málokterý hudební festival v ČR (a že jich je 
„požehnaně“) se může pochlubit tím, že dosá-
hl již dvacátého pokračování. FEST 26 však 
ano. V září se uskuteční jeho již XX. půlročník. 
A proto jsme se jej rozhodli tentokrát uspořá-
dat opravdu XX, tedy extra extra! Nechci zatím 
mnoho prozrazovat z naší kuchyně, ostatně 
také v době psaní tohoto příspěvku ještě zda-
leka ne vše je dohodnuto a zařízeno, ale i tak 
jsem přesvědčen, že je na co se těšit.

PROTO VÁS VŠECHNY ZVU, 
ABYSTE SE NA DVACÁTÝ 

POČERNICKÝ FEST 26 PŘIŠLI 
PODÍVAT!

Všechny potřebné informace naleznete včas 
na našich webových stránkách na adrese 
www.fest26.cz (najdete nás i na faceboo-
ku) a na typických černobílých plakátcích. Ti, 
kdo FEST 26 navštívili alespoň jednou, vědí, 
že to není obyčejný hudební festival a že jeho 
pojetí a atmosféra jsou jedinečné. Ti, kdo nav-
štívili více půlročníků – nebo dokonce všech 
19 (Je někdo takový? Přihlaste se mi!) – jistě 
potvrdí, že se nejen FEST 26 výrazně odlišu-
je od zdánlivě podobných festivalů, ale také 
jednotlivé půlročníky – ač vedené v jednom 
duchu – se vzájemně velmi liší a každý z nich 
přináší něco nového a něčím překvapí. Rádi 
bychom se pokusili, aby ten XX. vynikal ještě 
výrazněji. Jak jsem již uvedl, ne vše je již hoto-
vo, proto stále ještě je (a vždy i bude) mnoho 
prostoru pro další vylepšování. Vyzývám touto 
cestou všechny, kteří by byli ochotni jakkoli 
přispět (zejména dobrým nápadem a jeho 
realizací), aby se nám ozvali na některý z kon-
taktů uvedených na našem webu. Vždyť FEST 
26 je festival domácí, ale také domácký, který 
si vlastně z velké míry děláme sami pro sebe. 
I když nejen to!

FEST 26 pořádáme také proto, abychom při-
spěli na studium naší na dálku adoptované 
Caroline Namabiro z Ugandy. A to přece stojí 
za to!

HAVRAN 
generální prezident FESTu 26

Pro všechny bylo také po celý den připrave-
no občerstvení a bohatý program. Děkujeme 
sponzorům – Všeobecné zdravotní pojišťovně, 
Nadaci Bohemia, fi rmě Coca-Cola i Country 
radiu, kteří celou akci významně podpořili. 

JAKÝ BYL KVĚTEN
Během prvního prodlouženého víkendu se 
většina dětí z jezdeckého kroužku zúčastnila 
jezdeckého soustředění v Radíkově u Olo-
mouce. Během tří dnů tu absolvovaly dvě 
hodiny jezdeckého výcviku nebo vyjížďky 
v krásné přírodě a prošly základním výcvi-
kem voltižního ježdění. Na závěr pro ně byly 
připraveny závody ve voltiži, ty nejlepší náš 
oddíl reprezentovaly na celorepublikových 
závodech 16. května v Praze. 

Ve stejný den další členové našeho oddílu 
na koních Holms a Šaman skládali zkoušky 
základního výcviku jezdce – ZZVJ – a v sobo-
tu 23. května jsme se zúčastnili parkurových 
závodů pořádaných v rámci oslavy Májování 
v Dolních Počernicích. 

Voltiž

Tombola na Dni otevřených dveří

Naše koníky jste mohli v květnu potkat 
v zámeckém parku v Dolních Počernicích 
hned třikrát. V pátek 8. května tu vozili děti 
na srazu dětských domovů z České republiky, 
které se přijely zúčastnit běžeckého Memo-
riálu Lucie Hanušové, poslední dvě sobotní 
odpoledne svezli návštěvníky oslavy Májová-
ní a Dne dětí. 

A CO JSME PODNIKALI V ČERVNU? 
Všichni se už těšíme na letní tábor s koňmi, 
proto jsme si začátkem měsíce jeli na naše 
tábořiště postavit stany a připravit seno pro 
koně. V sobotu 12. června předvedly děti své 
jezdecké umění na oddílových parkurových 
závodech na naší nové jízdárně. Následující 
středu přivezl autobus 50 dětí ze základní 
školy v Jeseniově ulici. Všechny se těšily na 
krátkou vyjížďku, na kterou si mohly vybrat 
mezi koníky Matýskem, Vesnou nebo Betynkou.

Klienti Centra PARAPLE, kteří k nám na hipo-
terapii celý rok každý týden docházejí, měli 
25. června v našem areálu sportovní den věno-
vaný hipoterapii. A poslední pátek v červnu 
jsme již převáželi naše koníky na tábořiště, 
kde budou celé léto odpočívat po poslední 
akci – parkurových závodech v sobotu 27. 
června – a po celoroční náročné práci. 

Jitka Francová

Temperamentní čtverylka 



Kultura

2. Prvomájový 

veteran piknik 

2009

Již druhým rokem se první květnový den 
uskutečnilo v našem zámeckém parku setkání 
členů Veteran Car Clubu Praha. Opět proběh-
la soutěž o „nejkrásnější“ vůz a motocykl, 
ve které bylo opravdu těžké se rozhodnout 
jen pro jeden výstavní kousek. Děti se mohli 
zúčastnit soutěže o nejlépe vybarvenou oma-
lovánku s obrázky vozidel.

Atmosféra prvomájového dne byla příjemná, 
naplněná obdivem ke starým strojům a přá-
telstvím fandů-majitelů.

Na závěr setkání předali ceny vítězům – dospě-
lým i dětem – starosta Zbyněk Richter spolu 
s ředitelem soutěže panem Petrem Stehlíkem. 

8 Veteran piknik 2009
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Tato douška, upozorňující na plakátech všechny případné návštěvníky kulturních 

a společenských akcí pořádaných městskou částí Praha – Dolní Počernice, zdobila i ty, 

které avizovaly akce konané koncem měsíce května 2009. Byly to: 23. 5. Májování, 

26. 5. Svátek sousedů a 30. 5. Den dětí. A počasí? Tak, to bylo doslova každé.

Koná se za 
každého počasí
MÁJOVÁNÍ
Tradiční společnou akci naší MČ a MČ Praha 14 
pořádanou nezávisle na sobě jak v dolnopo-
černickém zámeckém parku, tak v hostavické 
zámecké zahradě (spojeno pouze kyvadlovou 
dopravou vozy Hummer pana Martina Miku-
lenčáka) provázelo nádherné, teplé počasí. 
Dolnopočernický park se vyšňořil svěží zelení
a žlutí rozkvetlých irisů. Neustávající štěbetání
ptactva v korunách stromů doplnila nevtíra-
vými melodiemi hudební skupina Bumerang, 
která vyhrávala po celé odpoledne. Pouze dva-
krát opustila venkovní amfi teátr, aby uvolnila
místo dětem, které se zde mohly potěšit dvěma
loutkovými pohádkami v podání Malého 
divadla Praha.

Celková atmosféra odpoledne připomínala lá-
zeňskou promenádu se zmrzlinou a drobným 
občerstvením. A kdo zavítal do přilehlé budovy
bývalého mlýna, v této lázeňské idyle se utvr-
dil. Na návštěvníky zde totiž čekala Dolnopo-
černická lazebna se vším, co k lazebně patří. 
Omývání ve vanových a sedacích nádobách, 
dolnopočernické bahno, holení, stříhání vlasů, 
kadeření, odvšivování, depilace, mani i pedi-
kúra, trhání zubů, pouštění žilou – dokonce 
i thajská masáž. Všichni lazebníci pracovali 
s profesionální bravurou a uvítací slogan 
„Dolnopočernická lazebna – čistota a svěžest 
bezedná“ osvědčili k všeobecné spokojenosti 
bezedně.

SVÁTEK SOUSEDŮ
Nádvoří našeho úřadu vítalo v úterní 
podvečer počernické sousedy. Přivítáni 
byli ale i ti, kteří k nám přijeli i z neda-
lekého okolí. Konal se totiž již počtvrté 
Svátek sousedů. Přes den počasí láma-
lo jeden teplotní rekord za druhým. 
V optimálních podmínkách ukazoval 
teploměr až + 32,5°C ve stínu. V pod-
večer, kdy na dvoře úřadu již voněla 
rožněná selátka, se nikterak neochla-
dilo. Předpovědi počasí varovaly před 
bouřkou, a tak se kapela Vatra muzik, 
která měla vyhrávat až do 22. hodiny, 
uchýlila na předem připravené pódium 
do zastřešené proluky mezi budovou 
úřadu a navazující bytovou zástavbu, 

Májování, Svátek sousedů 9



a to tak dokonale, že si někteří příchozí mysleli, že hraje pouze reprodukovaná 
hudba. Černočerná obloha nevěstila nic dobrého. Skeptici dávali blížící se bouři 
tak slabou půlhodinku. Ale asi má sv. Petr počernické rád, a proto ponechal 
všem dostatek času k tomu, aby se dobře poměli jak nad pečínkou, nad sladký-
mi i slanými dobrotami přinesenými sousedy, tak při skotačivých tancích, a spus-
til nebeský vodopád až dlouho po ukončení slavnosti. Sousedské posezení pak 
provázely ještě další akce, situované do sucha. Návštěvníci se dozvěděli spousty 
fundovaných informací z úst našeho pana starosty nad územním plánem obce, 
shlédli půvabnou výstavku kreseb dětí zdejší MŠ Duha a potěšili oko nad nád-
hernými fotografi emi pana Karla Vosátky, který již několik let mistrovsky doku-
mentuje veškeré dolnopočernické dění. Dovolím si citovat jeden zápis z výstavní 
knihy hostů, který hovoří za vše: „Vždy, když procházím Dolními Počernicemi, 
tak si říkám, že jsou krásné a že je jednoduché udělat v době digitálního fotoa-
parátu krásné snímky. Když ale vidím fotografi e pana Karla Vosátky, tak zjišťuji, 
že to tak jednoduché není a že se to prostě musí umět!“ 

DEN DĚTÍ
A nebe se otevřelo a od Svátku sousedů lilo 
a lilo. Dolnopočernický zámecký park se poma-
lu měnil v ideální rugbyové hřiště s měkkým 
dopadem. Všechny připravené atrakce pro 
děti, situované do prostroru parku, se neda-
ly nikam – kromě divadelního představení 
„Velký minicirkus“ – přemístit. Ale posléze se 
ukázalo, že: „Máme to statečné děti i statečné 
organizátory!“ Nikoho ani nenapadlo vzdát se 
svého stanoviště či boje o razítka při zdolávání 
dovednostních soutěží. A tak se i v nárazových 
přívalech deště vesele soutěžilo, jezdilo na 
huculských koních, točilo na kolotoči, skákalo 
na trampolíně a lezlo na nafukovací hrad. Je 
tedy právem a namístě poděkovat všem sta-
tečným učitelům i žákům ze zdejší základní 
školy, tetám i dětem z dětského domova, člen-
kám klubu důchodců, jezdeckému oddílu Počin 
a mnoha, mnoha dalším za bezpříkladnou 
pomoc. Zvláštní poděkování si zaslouží Salesi-
ánské středisko mládeže, které jako poslední se 
svým stále obleženým „Bandžídžampingem“ 
(visutá lanovka vedoucí z lípy na hrázi Velkého
počernického rybníka dolů do zámeckého
parku), hluboko po ofi ciálním ukončení oslav, 
uzavřelo letošní deštivý Den dětí.

Je krásné zjistit, že když nechybí dobrá vůle 
a lidé jsou ochotni udělat ostatním radost, 
není překážkou ani rozmarné počasí.

Vlasta Václavková

10 Den dětí
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V sobotu 20. června měly děti mož-
nost přivítat letní období při tradiční
akci, kterou i tentokrát organizačně
zajišťoval starosta Zbyněk Richter.

Desítky příchozích dětí poznaly Počer-
nický rybník i jeho tajná zákoutí
přímo z hladiny a to díky ochotným 
vodním nadšencům, kteří děti v kano-
ích vozili. Byli jimi: Eliška Richterová, 
Ondřej Lukeš, Petr Oliverus.

Mateřská škola DUHA

Dobrodružný 
výlet
Každý rok pořádá naše mateřská škola ke 
Dni dětí nějaké překvapení. Tím letošním 
byl výlet do Žleb. Zájemců o toto dobro-
družství bylo opravdu hodně, není se čemu 
divit. Počasí nám přálo, nechyběla ani dob-
rá nálada. Cesta rychle ubíhala, a než jsme 
se v autobuse stačili pořádně rozkoukat, 
dorazili jsme do cíle. Zaujala nás krásná pří-
roda i lesní zvířátka v ohradách. Děti měly 
příležitost zhlédnout krmení bílých jelenů 
i ukázku výcviku dravců. Největší úspěch 
však sklidil novodobý mušketýr, který si vel-
mi rychle získal pozornost při předvádění 
středověkých zbraní. Pro zpestření programu 
se hrála scénka, ve které se zúčastnily i naše 
paní učitelky. Tudíž jsme si zábavu vychutnali 
vskutku všichni.

Čas, který jsme strávili ve Žlebech, velmi rych-
le utekl. Nikomu se nechtělo ani odjíždět.

S sebou domů jsme si odvezli spoustu nových 
zážitků.

Zorka Kubíková,
učitelka

Ke konci školního roku již tradičně patří rozloučení s předškoláky. Pro děti byla připravena 
spousta zábavy a zajímavých zážitků – divadelní představení, taneční show a soutěže s dra-
kem Mudráčkem, táborák s opékáním vuřtů a také nocování ve školce. I když si s námi počasí
trochu hrálo, tento den jsme si všichni velmi užili. Tímto bychom chtěly moc poděkovat rodičům 
za celoroční spolupráci a pomoc s přípravami, občerstvením a dětem popřát mnoho úspěchů
v základní škole.

Jarka Pasáková, učitelka 

Vítání léta



1. třída
Posledních pár dní jsme strávili nejen učením, 
ale i hezkými výlety a zajímavými akcemi, kte-
ré děti prožily v dobré náladě a které přinesly 
plno nezapomenutelných zážitků. 

Dne 27. 5. jsme navštívili POHÁDKOVÝ HRAD 
ZVÍŘETICE, kde děti provázela čarodějnice.
Děti se mohly projet na koních, zhlédly diva-
delní představení a drezuru koně, zkusily 
střelbu z kuše a spoustu dalších činností. 
Nakonec si došly pro poklad do podzemí hlí-
daného čerty.

Základní škola
V samotném závěru školního roku, který je již 
pravidelně náročný, bychom vám rádi přiblížili 
dění v naší základní škole. 

Během školního roku se děti mnohému na-
učily, osvojily si nové dovednosti a získaly 
mnoho informací a zážitků. Naši nejmenší 
zvládli úskalí čtení, psaní a počítání a byli 

v místní knihovně slavnostně pasováni na 
čtenáře. Naopak nejstarší se úspěšně posu-
nuli o krok dále a byli přijati na střední školy 
a učiliště.

Kromě vzdělávání a učení se žáci všech tříd 
účastnili výjezdů na školy v přírodě, školní 
výlety a také exkurze a zájezdy úzce prováza-
né se samotnou výukou.

Velmi dobře dopadli žáci 2. stupně při tra-
dičním sportovním měření sil mezi Dolními 
Počernicemi a Dolními Chabry. V jubilejním 
10. ročníku se našim žákům podařilo silného 
soupeře zdolat.

V poslední slavnostní den předání vysvědčení
si vyměnili role naši nejstarší s nejmladšími,
a tak jak přivítali stužkou prvňáčky naši 

2. 6. nastala dlouho očekávaná událost 
– SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA. Děti mohly změ-
řit své síly v šesti sportovních disciplínách. 
Bojovaly podle pravidel fair play a s vel-
kým nadšením. Nejlepší byli oceněni nejen 
diplomy, cenami, ale i gratulací a předáním 
medaile od rodičů.

Následující den se uskutečnil výlet do IQ PARKU
v Liberci. Děti si mohly vyzkoušet hlavolamy, 
různé interaktivní pomůcky, orientaci v zrca-
dlovém bludišti nebo luštily hádanky při před-
nášce o lidských smyslech.

17. 6. byla pro rodiče připravena vyučovací 
hodina, ve které prvňáčci ukázali, jak vel-
ký pokrok udělali a co se vše naučili. Poté 
se uskutečnila na školní zahradě netradiční 
třídní schůzka spojená s opékáním vuřtů 
a s doprovodem živé hudby. Rodiče byli mile 
překvapeni uvítacím hudebním vystoupením 
dětí a předáním ŘÁDU PRIMA RODIČŮ. Nej-
krásnější odměnou pro mne byl úsměv a spo-
kojenost ve tvářích dětí i rodičů. Děkuji všem 
za hřejivá a laskavá slova, za nezapomenu-
telný a dojemný zážitek při předávání květin 
a dárků.

deváťáci, tak se s nimi již zkušení pasovaní 
čtenáři o rok později rozloučili. 

Než budete pročítat další příspěvky sestavené 
mými kolegyněmi a kolegy, rád bych všem žá-
kům popřál krásné prožití prázdnin, žákům 9. 
třídy co nejúspěšnější start v nových působiš-
tích, vám rodičům příjemnou letní dovolenou 
a co nejkvalitnější spolupráci se školou v příš-
tím školním roce.

Všem zaměstnancům školy mi dovolte touto 
cestou poděkovat za péči a čas, které našim 
dětem v uplynulém roce věnovali, a popřát, 
aby se jim podařilo nasbírat mnoho sil a ener-
gie pro nadcházející nový školní rok. Na jeho 
začátku se těším na setkání. 

Mgr. Jiří Schwarz, ředitel

Na druhý den byl pro děti připraven tajný 
výlet. Cíl jeho cesty – KOŇSKÁ FARMA – byl 
prozrazen až v den odjezdu. Prožili jsme krás-
ný, slunný den, zakončený sportovními sou-
těžemi, do kterých se aktivně zapojili i rodiče.

Na závěr školního roku – 22. 6. – jsme navští-
vili místní knihovnu. Díky paní Parkanové byl 
připraven pěkný a zajímavý program. Děti čet-
ly pohádku, hledaly svou LISTINU ČTENÁŘE
a byly pasovány na čtenáře.

Většiny akcí se mohli zúčastnit i rodiče. 
Musím s radostí konstatovat, že rodiče jsou 
velmi vstřícní, aktivně se zapojují a pomá-
hají při přípravě a organizování akcí. Děkuji 
všem rodičům za sponzorské dary, výbornou 
spolupráci a za pomoc při vytváření příjemné 
atmosféry pro děti.

Myslím, že to byl krásně prožitý rok!

Ilona Bradáčová, třídní učitelka

12 Základní škola



3. třída
 

Akce 3. třídy začaly už v květnu, kdy jsme 
v rámci učiva prvouky „ŽIVÁ PŘÍRODA“ strá-
vili příjemný den v Zoo Praha.

První červnový týden jsme pobývali (spolu 
s 2. třídou) na škole v přírodě ve Voletinách 
u Trutnova na chatě Webrovka. Počasí nám 
moc nepřálo, ale každý den byl nabitý udá-
lostmi. Den dětí jsme oslavili v areálu v Trut-
nově, večer zněly bubny, konaly se diskotéky 
a nechyběla ani stezka odvahy. Jeli jsme 
i hasičskou lanovkou, vyzkoušeli hasičskou 
stříkačku a prolézali bludištěm. Měli jsme 
možnost prohlédnout si válečné bunkry, kde 
jsme viděli ukázky obrany a střelby, jezdili 
jsme vojenským autem. Na dvou velkých celo-
denních výletech jsme byli v Zoo Dvůr Králové 
a v Adršpašských skalách.

Vyučování jsme ukončili 23. 6. výletem do 
skanzenu v Ostré u Lysé nad Labem, kde jsme 
si vyzkoušeli středověká řemesla a ochutnali 
dobová jídla.

Hana Hubáčková
třídní učitelka

5. třída
ŠKOLA V PŘÍRODĚ 
Byl květen, a tak jsme vyjeli společně 4. a 5. tří-
da na školu v přírodě na Benecko. Počasí tento-
krát nebylo na naší straně, ale přesto se dětem 
v přírodě líbilo. Poznali jsme krásy středních 
Krkonoš a našlapali jsme přes 60 km. 

ZÁVĚREČNÝ VÝLET PÁTÉ TŘÍDY
Školní rok utekl jako voda a nastal čas lou-
čení. Jen málokdo si dovede představit, co 
prožíváme po pěti letech práce a her. A tak po 
dohodě s rodiči a s povolením pana ředitele 
jsme si poslední společné chvíle chtěli s dětmi

zpříjemnit zajímavým výletem. Odjeli jsme na 
čtyři dny brázdit vody Vltavy na raftech od 
Vyššího Brodu do Zlaté Koruny. Je samozřej-
mé, že celý pobyt byl zajištěný osmi dospělými
osobami mezi nimiž byli i člen záchranné 
služby, vodní záchranné služby, instruktor raf-
tů a dokonce i člen policie ČR. Všechny děti 
dokázaly, že se nebojí ani nepohody, ani vody, 
a vedly si znamenitě. 

Za jejich snahu, práci i kamarádství jim patří 
nemalý dík a to i všem maminkám, které nás 
vybavily bábovkami, koláči, rohlíčky i dalším 
pečivem. Domů jsme se vrátili příjemně unaveni
a spokojeni. A teď už hurá na prázdniny!

Eva Drnková, třídní učitelka 
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Dětský
domov

inzerce

Vážené přátelé,
mám tu čest oznámit, že v anketě časopisu Zámeček (pro 
dětské domovy), hlasováním dětí z jiných domovů jsme 
získali ocenění

DOMOV ROKU 2008
Děkuji všem

Martin Lněnička

Časopis Zámeček vydává dětské 
sdružení Duha pro děti ze všech 
dětských domovů a dalších zařízení 
ústavní výchovy v České republice.

14 Základní škola, Dětský domov, Inzerce

Druhý stupeň
Druhý stupeň ZŠ odjel v květnu na ŠvP do Svoru v Lužických horách. Děti byly na exkurzi ve 
sklárnách, kde si vyzkoušely mimo jiné foukání skla. Vydařil se především celodenní výlet na 
Pravčickou bránu, kdy nám přálo i počasí. Naši žáci se úspěšně zapojili do celopobytové soutěže, 
která byla zpestřena o diskotéky a jiné aktivity. Po návratu do Počernic se už všichni těšili na 
každoroční sportovní klání s Dolními Chabry. Obstáli jsme na výbornou.

Kolektiv učitelů druhého stupně

V pořadí již XIV. Zahradní slavnost 
BABÍ LÉTO 2009
se bude konat v sobotu 19. září.

V Š I C H N I  J S T E  S R D E Č N Ě  Z V Á N I !

pozvánka



Sport

V neděli 28. 6. 2009 se v okolí Počernického 
rybníka a zámeckého parku v Dolních Počer-
nicích konal 2. ročník Počernického triatlonu. 
Ačkoliv je tento sport ve světě velmi populár-
ní, u nás bohužel tolik místa ve sdělovacích 
prostředcích nedostává. Je tedy myslím na 
místě připomenout, že se jedná o sport, ve 
kterém závodníci zdolávají plaveckou, cyk-
listickou a běžeckou trať v jednom souvislém 
závodě. Vzdálenosti jsou pak určeny pro různé 
kategorie a druhy triatlonu od sprinttriatlonu 
se 750 m plavání, 20 km cyklistiky a 5 km 
běhu, přes olympijský s 1,5 km plavání, 40 km 
na kole a 10 km běhu, až po Ironmana kde je 
3,5 km plavání, 180 km na kole a závěrečný 
maraton. Pro děti a mládež jsou trasy ade-
kvátně zkráceny.

Mnoho měst v České republice bylo a je pořa-
datelem triatlonových závodů, ale Praha byla 
po dlouhá léta výjimkou. Byly zde pořádány 
aguatlony nebo duatlony – tradiční byl Sto-
důlecký duatlon, jehož důstojným pokračova-
telem je již od roku 2000 Počernický duatlon, 
ale triatlon pro děti a mládež zde uskutečněn 
nebyl. Od roku 2007 je pořádán v Praze 5 
závod Bigman na trati Ironman, ale ten je 
určen již zkušeným závodníkům.

Po zdařilé revitalizaci areálu zámeckého 
parku a Počernického rybníka se v Dolních 
Počernicích vytvořil prostor, který se k triat-
lonovému závodění přímo nabízel. A tak po 
loňském zkušebním prvním ročníku, který se 
závodníkům líbil, se zde poslední neděli letoš-
ního školního roku sešli mladí a starší triatlo-
nisté z celé republiky i zahraničí, aby poměřili 
své síly.

Počernický triatlon byl mistrovstvím České 
republiky staršího žactva a jeho výsledky se 
započítávaly do Českého poháru v triatlonu 

Počernický 

triatlon

žactva a dorostu. Byl rovněž součástí Pražské-
ho poháru a přeborem Prahy v triatlonu. 
V žákovských, mládežnických i dospělých 
kategoriích se na start postavilo celkem 154 
závodníků, což byl téměř dvojnásobek loňské 
účasti. Lze tedy říci, že park i pořadatelé zažili 
zatěžkávací zkoušku, ve které myslím obstáli. 
Mnoho účastníků, zejména pak v žákovských 
a mládežnických kategoriích bylo spokojeno 
a mile překvapeno prostředím, ve kterém se 
závod v Dolních Počernicích konal. I pro něk-
teré pražské a tedy téměř domácí účastníky 
byl zámecký park a rekonstruované objekty 
příjemným překvapením.

Z výsledků stojí za zmínku vítězný čas star-
šího žáka, mistra České republiky Michae-
la Kukrleho z TRI Klubu Loštice, který trať 
500 m plavání, 12 km na kole a 3 km běhu 
zdolal za 41 minut a 14 vteřin. Na 5. místě 
se umístil závodník pořádajícího oddílu TRI 
SKI Horní Počernice Jakub Josef. V žákyních 
si vítězství vybojovala Slovenka Ivana Kuria-
čiková z ŠK Atóm Levice. Mistrovský titul tak 
získala až druhá v pořadí Edita Lauberová
z E.ON TT Tábor. V mladších žácích si vítěz-
ství po zdolání 200 m plavání, 8 km na kole 
a 1 km běhu odvezli Jana Machačová z TK 
Ostrava a Lukáš Novák z TJ Bižuterie Jablo-
nec. V kategorii dorostu na trati 750 m plavá-
ní, 20 km na kole a 5 km běhu zvítězili Martin 
Debnar a Barbora Hlaváčová z oddílu Šumav-
ský Triatlon Prachatice. V kategorii dospělých 
se stejné trati na prvním místě umístil v čase
1 hodina 3 minuty a 53 vteřin Miroslav Rybáček
z Loun a v ženách prvenství obhájila loňská 
vítězka Lenka Fanturová z VSK FTVS Praha. 
Počernický triatlon byl také vyvrcholením HP 
poháru v triatlonu 2009, který pořádal na 
území Prahy 14, Horních Počernic a Dolních 
Počernic místní triatlonový oddíl TRI SKI Horní 
Počernice (podrobnosti viz www.triskihp.tym.
cz ). Hlavní ceny pro vítěze si odvezli na Slo-
vensko do Banské Bystrice Světlana Lipárová 
a Ján Pavlík.

Počernický triatlon 2009 byl úspěšný a podle 
počtu zúčastněných závodníků má šanci na 
pokračování i v dalších letech. Je pořádán 
tak, aby na něm našli svou závodní trať jak 
nejmenší (letošnímu nejmladšímu závodníko-
vi bylo 8 let), tak i závodníci z řad veteránů. 
Má podporu úřadů městských částí Dolních 
i Horních Počernic a řady sponzorů jako je 
PPL, Eberspacher, Author, Enduraining, Logo-
Trans, Pekařství Moravec a dalších. Spolu se 
závodníky navštívilo Dolní Počernice odhadem 
350 až 400 lidí z celé republiky, což může být 
z pohledu propagace prospěšné i pro obec. 

Pořádání podobného závodu a s tím i spojená 
kumulace lidí ale má i své negativní stránky. 
Tou byly především dopravní komplikace, kdy 

Počernický triatlon 15
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musela být krátkodobě uzavírána křižovatka 
u výjezdu z parku a uzavření silnice do Hor-
ních Počernic pro cyklistickou trať. Obojí je ale 
dáno nutností zajistit bezpečnost pro závodní-
ky. Omlouváme se všem obyvatelům Dolních 
Počernic, které toto omezení dopravy postihlo 
a věříme, že v příštích ročnících se nám podaří 
nutná dopravní omezení minimalizovat.

Jako protiváhu oddíl TRI SKI Horní Počernice 
nabízí dětem a mládeži z blízkého i vzdále-
nějšího okolí, prostor pro sportovní vyžití 
pod vedením kvalifi kovaných trenérů. Nábor 
nových členů bude organizován v září 2009 
a podrobnosti budou uvedeny na webových 
stránkách oddílu TRI SKI Horní Počernice 
www.triskihp.tym.cz, kde jsou i fotografi e ze 
závodů.

Ing. Vladimír André,
TRI SKI Horní Počenice

Světový pohár 

a Mistrovství Evropy 

v dlouhém triatlonu v Praze

V termínu 6. – 8. 8. 2009 se v Praze – Velké 
Chuchli uskuteční ojedinělý sportovní svátek, 
TRIATLONOVÝ FESTIVAL – PRAHA 2009. 
Jedná se o projekt, který se svým rozsahem 
i významem nejen v Praze, ale i v celé České 
republice dosud neuskutečnil.

Na tři dny se zastaví v Praze světová triatlono-
vá elita, aby v historicky prvním ME v dlouhém 
triatlonu, které se kdy podařilo České republi-
ce získat, utkala na trasách 4 km plavání, 120 
km na kole a závěrečném 30 km běhu o tituly 
Mistra Evropy. Světová triatlonová federace 
ITU se na základě předchozích úspěšných dvou 
ročníků Czech BIGMAN rozhodla zároveň svě-
řit organizátorům i statut Světového poháru, 
jenž v letošním ročníku čítá šest závodů, z toho 
pouze dva v Evropě. Jedná se o mimořádný 
organizační úspěch prezidenta projektu TRIAT-
LONOVÝ FESTIVAL – PRAHA 2009 a ředitele 
závodu Mgr. Roman Jaroše, který nám sdělil 
další podrobnosti. „Rád bych pozval všechny 
sportu fandící Pražany, aby přišli v sobotu 8. 
8 svými hlasivkami povzbudit především naše 
závodníky v čele s Petrem Vabrouškem a vytvo-
řit tak jedinečnou atmosféru, která požene 
závodníky za jejich cílem v náročném závodě 
SP a ME, ale i ty, kteří se rozhodli absolvovat 
závod daleko náročnější a to závod Czech 
BIGMAN, kdy závodníci během dvou po sobě 
následujících dnů absolvují dva závody. První 
den v pátek 7. 8. závod v terénním triatlonu 
a druhý den v sobotu 8. 8. závod v dlouhém 

triatlonu. Ten, kdo dokončí oba závody v přede-
psaném časovém limitu, získává titul BIGMAN 
a zlatý přívěšek s logem závodu a vyrytým 
svým osobním číslem v historickém pořadí 
držitelů tohoto titulu.

Triatlonový festival Praha 2009 není však jen 
o vrcholovém sportu, ale v rámci festivalu je 
připravena spousta doprovodných akcí včetně 
EXPO výstavy sportovního zboží, výstavy spor-
tovních fotografi í, závodu v terénním triatlonu 
pro příchozí veřejnost, štafetových tříčlenných 
týmů, zdravotně a tělesně postižených, ale také 
závodu pro děti v podobě Plavecko-běžeckého 
poháru (na jehož startu se v minulosti vystřída-
lo v rámci VIII. ročníků více jak 7 900 dětí). 

Nezapomínáme však ani na ty, kteří svůj závod 
absolvují v každodenním souboji se zákeřnou 
nemocí, rakovinou. Jako vyjádření podpory 
bude věnováno 10 % ze startovného každého 
závodníka závodů Czech BIGMAN, štafet a 
veřejnosti na výzkum proti této nemoci. 

Třídenní projekt „TRIATLONOVÝ FESTIVAL 
– PRAHA 2009“ bude slavnostně zahájen ve 
čtvrtek 6. 8. v prostorách Křižíkovy fontány 
defi lé národních federací a vodním předsta-
vením na hudbu „Má vlast“. Vstupenky na 
toto slavnostní zahájení jsou v předprodeji již 
dnes přímo na Křižíkově fontáně.

Veškeré další podrobné informace včetně 
dopravních omezení jsou na stránkách
www.czechbigman.cz. 

Pražané, přijďte se stát součástí „TRIATLO-
NOVÉHO FESTIVALU – PRAHA 2009“, přijďte 
fandit a povzbudit nejen Českou reprezentaci 
za tituly Mistrů Evropy, ale i své známé v boji 
překonání sama sebe.

Záštitu nad projektem Czech BIGMAN, SP 
a ME v dlouhém triatlonu převzal primátor 
hlavního města Prahy Pavel Bém, starosta 
MČ Praha - Velká Chuchle Stanislav Fresl, 
člen Mezinárodního olympijského výboru 
a trojnásobný olympijský vítěz Jan Želez-
ný, vítěz Světového poháru IRONMAN
v roce 2006 Petr Vabroušek (foto). 
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BUDOUCNOST PEDIATRIE 
V DOLNÍCH POČERNÍCH 
A BĚCHOVICÍCH
Vážení rodiče,
byl jsem osloven MUDr. Pavlem Bočkem, abych
krátce popsal nynější situaci na dětském stře-
disku v Dolních Počernicích a Běchovicích 
a hlavně se stručně představil.

Narodil jsem se v Praze, bydlel jsem až do 
svých 27 let v Praze 8 na sídlišti v Ďáblicích. 
Maturoval jsem na gymnáziu v Praze 9 na 
Proseku. V roce 1983 jsem začal studovat 
Fakultu dětského lékařství UK Praha (nyní 
2. LF UK Praha). Promoval jsem v roce 1989. 
Jsem ženatý, mám tři děti, od roku 1992 byd-
líme v Polepech u Kolína.

Svou lékařskou praxi jsem zahájil v září 1989
v Nemocnici Kolín – tehdy OÚNZ – jako sekun-
dární lékař na dětském oddělení. 1. 10. 1989 
jsem nastoupil základní vojenskou službu. Na 
vojně jsem strávil 11 měsíců – díky sametové 
revoluci o 1 měsíc méně. Pak jsem se vrátil 
na své první místo, ale již s novým primářem. 
V rámci OÚNZ jsem byl primářem vysílán na 
zástupy na dětské obvody v Kouřimi, Bečvá-
rech, Zásmukách a Kolíně. 

Počátkem r. 1992 byl OÚNZ transformován. 
Mým staronovým zaměstnavatelem se stala

na delší dobu Nemocnice Kolín. Od 15. 6. 1994
do 30. 4. 2004 jsem působil ve funkcích 
zástupce primáře dětského odd., vedoucího 
lékaře pediatrické a neonatologické JIP dět-
ského odd. a vedoucího lékaře ambulance 
dětské alergologie.

Od 1. 5. 2004 jsem nastoupil jako vedoucí 
lékař oddělení intermediární péče Ústavu pro 
péči o matku a dítě Praha 4 – Podolí, funk-
ci vedoucího oddělení jsem dohodou ukočil 
31. 1. 2009 z důvodů probíhající registrace 
vlastního zdravotnického zařízení. Nadále 
působím jako vedoucí lékař na ambulantní 
dětské části ÚPMD. Poskytuji konzultace pro 
děti s porodní hmotností pod 1 500 g po pro-
puštění do domácí péče. Od roku 2004 jsem 
v ÚPMD zahájil praxi alergologie a klinické 
imunologie pro děti od narození do 19 let. 

Mým velkým přáním vždy bylo mít vlastní ordi-
naci. Zhruba před třemi roky jsem se seznámil 
s paní doktorkou Nožičkovou. Za účelem pro-
vozování pediatrické a alergologické ordinace 
jsem založil v roce 2008 společnost s ručením 
omezeným – Alergologie-Pediatrie s. r. o. Od 
1. 1. 2009 jsem začal pracovat přímo v ambu-
lanci MUDr. Nožičkové jako asistent. Proces 
předání, resp. převzetí ambulance je velmi
složitý. Není ani cílem tohoto článku vše 
vysvětlit, ale pokud vše stihneme podle plá-
nu, tak bych se měl stát vaším registrujícím 
dětským lékařem od 1. července 2009. Díky 
maximální vstřícnosti paní doktorky Nožičkové 
se snad podaří dořešit smlouvy se zdravotními 
pojišťovnami do tohoto data. Navíc jsem uspěl 
ve výběrovém řízení pro částečný úvazek i na 
alergologii v Běchovicích. Snažíme se podepsat 
smlouvy s celkem sedmi zdravotními pojišťov-
nami. Paní doktorka Nožičková bude i nadále 
ordinovat dva dny v týdnu (úterky a čtvrtky) 
– v době, kdy já budu ordinovat v ÚPMD. Pro 
ambulantního lékaře je vždy prospěšné mít 
kontakt s nejmodernější medicínou na klinice.

Do budoucna doufám, že se podaří vybavit or-
dinaci některými novými přístroji: QuickRead 

CRP, inhalátorem, spirometrem, výhledově 
i přístrojem Hypair FeNO k bezbolestnému 
změření zánětu v dýchacích cestách, přístro-
jem Plusoptix na vyšetření zraku u nejmen-
ších dětí. Jde o drahé přístroje a zdravotní 
pojišťovny některá vyšetření nehradí vůbec. 
Doplatky za tato vyšetření se pohybují 
v dostupné cenové hladině. 

Mým přáním je i co nejrychlejší zajištění pre-
zentace naší ambulance na internetových 
stránkách.

Byl bych velmi rád, kdyby i v budoucnu pokra-
čovala stejná atmosféra důvěry a porozumění,
na jakou jste byli dosud zvyklí u paní doktorky
Jany Nožičkové. Já osobně chápu péči o děti 
jako službu a mám svou práci opravdu rád. 
Doufám, že budete do svých ordinací i nadále 
chodit s důvěrou.

MUDr. Jan Radina

Zdraví

Pražané, staňte se i Vy součástí týmu boje proti rakovině a přispějte svou 
závodní účastí (byť ve štafetovém týmu) v tomto nerovném boji. 

V rámci doprovodných závodů se uskuteční štafetový závod v kategorii měst, obcí, městských 
částí. To znamená, že např. městská část postaví tříčlenný tým (může být i mix – muži, ženy) 
reprezentující svoji městskou část. Závodníci se mohou libovolně střídat dle svého uvážení po 
každém okruhu, podmínkou je pouze střídat se ve vymezeném prostoru.

Závod se koná 7. 8. 2009  v loděnici ČVUT Praha, USK Praha (Strakonická, Praha – Malá 
Chuchle)

Trasa: plavání 1 km (2 okruhy), terénní cyklistika 27 km (3 okruhy), běh 7 km (2 okruhy).

Podrobné informace o závodu, propozice a přihlášky naleznete na:

www.czechbigman.cz/Otevřený závod – stafety

Štafetový závod 
v kategorii měst,

obcí a městských částí

Dovolené 

lékařů
MUDr. Hana Nováková

27. 7. – 7. 8. 2009
Zástup: MUDr. Viera Zemanová,

Běchovice, tel. 281 930 867

MUDr. Zuzana Dastychová
13. 8. – 21. 8. 2009

MUDr. Jana Nožičková
MUDr. Jan Radina

20. 7. – 24. 7. 2009
Zástup: MUDr. Hana Kučerová,

Šestajovice, tel. 281 961 359

MUDr. Kateřina Bire
1. 8. – 28. 8. 2009
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Srdečné blahopřání k významnému životnímu výročí patří našim spoluobčanům:

ČERVENEC
Milena Kočová, Jan Čížkovský, Vlastimil Smrkovský, Drahoslava Lorenzová, Milada
Smrkovská, Marie Čípová, Alena Neradová, Anna Trakslová, Helena Babičová, 
Božena Navrátilová, Marta Vogelová, Jaromír Seidl, Olga Severová

SRPEN
Marie Karochová, Marie Tlučhořová, Václav Stránský, Jindřich Vavřina, Ingrid 
Babková, Pavel Broukal, Ludmila Valášková, Bohumila Ruchařová

ZÁŘÍ
Jana Taubmanová, Miroslav Chudomel, František Drahoš, Věra Holubovská, 
Růžena Hakenová, Miroslava Richterová, Rudolf Novák

Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody.
Dr. Tomáš Jirsák za KSZB

Jubilanti z našich řad 

ve III. čtvrtletí 2009

Blahopřání
Naši spoluobčané Jitka Ecksteinová

 a Ing. Jiří Eckstein oslavili dne
25. června 2009

DIAMANTOVOU SVATBU

K šedesáti rokům společného života 
srdečně blahopřejeme a přejeme jen to 

nejlepší do dalších let.

Dr. Tomáš Jirsák

MUDR. ZDENĚK HROUDA 
JUBILANTEM
Prvního června před 85 roky se narodil člověk, 
který se významně zapsal do povědomí větši-
ny našich spoluobčanů. Do funkce obvodního 
lékaře v Dolních Počernicích nastoupil v roce 
1956, kdy nahradil MUDr. Zdeňka Madara, 
jenž skončil svou dlouholetou lékařskou čin-
nost provozovanou ve vlastní rodinné vilce. 
Zde také působil i MUDr. Hrouda do té doby, 
než bylo zřízeno zdravotní středisko ve sta-
rém křídle dolnopočernického zámku. V tomto 
prostředí vytvořil spolu se sestřičkou Jindřiš-
kou Nesetovou neodmyslitelnou dvojici, která 
poskytovala našim spoluobčanům zdravotnic-
ké služby po více než tři desetiletí. 

Sepsání těchto řádků jsem se ujal proto, že 
z našeho vztahu pacient-lékař se postupně 
vytvořilo přátelství a kamarádství, které přetr-
vává přes padesát roků do dnešních dnů. Znám 
proto života běh našeho oslavence velmi dobře. 
Společné dovolené našich rodin a řada cest za 
poznáním do zahraničí naše přátelství utužily. 
Jeho recept na dlouhověkost je jednoduchý. 
Snaží se vést aktivní život, i když mu není kaž-
dý den do skoku. I v tomto věku pracuje jako 
praktický lékař na zkrácený úvazek – dva dny 
v týdnu v Hloubětíně – Havaně. 

Jeho zájem o naši obec (dnes již městskou 
část) neutuchá. Sleduje dění v Dolních Počer-
nicích i prostřednictvím našeho Dolnopočer-
nického zpravodaje, který mu vždy předávám. 
Zapojil se do našeho Rehabilitačního kroužku
zřízeného při Klubu důchodců v Dolních 
Počernicích a dvakrát ročně s námi vycestuje

Žijí mezi námi
na společný pobyt. Letos budeme 10 dnů 
pobývat na rozhraní Krkonoš a Jizerských hor 
v Pasekách nad Jizerou a první týden v září 
pod Churáňovem na Šumavě. Zde k radosti 
nás všech využívá MUDr. Hrouda další profesi, 
kterou v mládí studoval – Hudební konzerva-
toř. Doprovází nás při večerních posezeních 
hrou na akordeon a zpěvem. Spolupodílí 
se na vytváření dobré nálady i při ranních 
rozcvičkách, kterých se aktivně zúčastňuje. 
Zkrátka je nedílnou součástí našeho asi pěta-
dvacetičlenného kolektivu a jsme rádi, že ho 
mezi sebou máme. „Veselá mysl – půl zdraví“ 
je heslo, které se snaží denně naplňovat.

Přeji mu i s naším kolektivem do dalších let 
samou radost, žádnou starost a k tomu dobré 
zdraví.

Ladislav Svoboda
místní rodák
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Vlastimil
Vondruška

Letopisy královské 
komory I, II, III

Prodavači ostatků

Sběratelé ostatků

Román o růži

Olomoucký bestiář

Valja Stýblová Lužanská mše

Aravind Adiga Bílý tygr

Niam Greenová
Deník matky na pokraji 
šílenství

George Orwell
Animal Farm/Farma 
zvířat (bilingvní vydání)

James Patterson Záludné vlny

Jean Plaidy
Soudy lásky

Radosti lásky

NAUČNÁ LITERATURA

František Cinger
Arnošt Lustig zadním 
vchodem

Karel 
Schwanzenberg

Knížecí život

Pavel Augusta Praha vznešená

Ellie Herman Pilates cvičení na míči

Alena Homolová Všechno o 12 znameních

Valdemar Grešík
Psychotronika a bylinná 
léčba

Monika Horsáková Pod pokličkou 4

Jörn Pinske Orchideje

LITERATURA PRO MLÁDEŽ

Joanne Rowlingová Bajky barda Beedleho

Christiane Gohlová Julie a kůň snů

Zdeněk Miler
Krtek a paraplíčko

Krtek a maminka

Astrid Lindgrenová Dráček s červenýma očima

Thomas Brezina

Čtyři kamarádi v akci 
Loď duchů

Čtyři kamarádi v akci 
Pomsta červené mumie

Erin Hutnerová Divoké kočky

Lloyd Alexander Kroniky Prydainu I + II

Veronika Bohatá Velká kniha strachu

Jostein Gaarder Sofi in svět

NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ

Alena Ježková Praha babka měst

Robert Stewart Záhady historie

David Alderton Chov domácích miláčků

David Burnie
Malá ilustrovaná školní 
encyklopedie Dinosauři

Místní 
knihovna
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH

Hlavním cílem bylo umožnit našim klientům 
naplnění jejich životů pomocí pracovní, soci-
ální a terapeutické činnosti. K naší velké rado-
sti se nám tuto myšlenku podařilo realizovat, 
a to díky mnoha lidem a institucím, kteří nám
pomohli v začátcích a kteří nás podporují stále.

V současné době máme na MHMP registro-
vány dvě sociální služby. V denním stacionáři 
naši klienti vyrábějí různé dekorativní před-
měty (ty pak prodáváme na jarmarcích, trzích 
a jiných akcích). Druhou částí je prádelna 
a mandl pro veřejnost, kam mnoho místních 
obyvatel a podniků dává prát své prádlo.

Do naší dílny v současné době dochází 18 
klientů. V prádelenské části již pracuje šest 
handicapovaných zaměstnanců, kteří dokon-
ce mají pracovní smlouvu a za svou práci 
pobírají výplatu. To samozřejmě zvyšuje jejich 
sebevědomí a pocit důležitosti. 

Naše činnost se však nezaměřuje pouze na 
tyto činnosti v dílně, ale také pořádáme spo-
lečenské akce, např. benefi ční plesy, zahradní 
slavnosti k výročí otevření dílny… 

Nacvičujeme také různá taneční vystoupení, 
se kterými vystupujeme na festivalech po celé 
republice. Natáčíme hrané fi lmy, ve kterých 
hrají naši (ne)herci. Ty pak soutěží na mezi-
národním fi lmovém festivalu Mental Power, 
jehož jsme spolupořadatelem. Letos v červnu 
proběhl již třetí ročník.

Do našich aktivit také patří pořádání ozdrav-
ných, relaxačních a respitních pobytů pro naše 
klienty a jejich rodiny. V létě se chystá již 12. 
ročník integračního tábora, kterého se zúčastní 
téměř 60 lidí s celotýdenní hrou pro všechny.

Chráněná 

dílna

Před sedmi lety jsme zahájili provoz Chráněné dílny Svatý 
Prokop u červeného javoru, která poskytuje sociální služ-
by mladým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. 
Jeho zřizovatelem je občanské sdružení Sluneční zahrada ve 
spolupráci s Integračním centrem Zahrada.

Naše plány jsou ale zaměřeny i na budouc-
nost těchto lidí, a proto se snažíme získat 
fi nanční prostředky na vybudování a provoz 
chráněného bydlení, kde bude mít každý oby-
vatel svůj vlastní prostor a podmínky ,,šité“ 
na míru jeho individuálním potřebám (dle 
postižení). Přitom spolupracujeme i s OS Slu-
neční domov, které již na projektu chráněné-
ho bydlení pracuje. 

Naše cíle a přání, jak smysluplně naplnit 
život lidem s postižením a ulehčit život jejich 
rodinám, jsou dlouhodobé. Doufáme, že 
budou i realizované, že se podaří shromáždit 
dostatečné množství fi nančních prostředků 
a vytvoříme krásný domov těm, kteří to sami 
nezvládnou.

Gabriela Zdražilová
vedoucí Chráněné dílny
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Moderní socha sv. Jana Nepomuckého od 
autorky Ellen Jilemnické, která byla na popud 
starosty Zbyňka Richtera a s fi nančním při-
spěním Pražského magistrátu vytvořena 
a odhalena dne 24. října 2004 u mostu přes 
Rokytku, byla slavnostně požehnána v neděli 
17. 5. 2009. Tímto aktem byl završen jeden 
z významných kulturních počinů v naší obci. 
Můžeme se chlubit krásnou osobitou moderní 
sochou jako jedni z mála. Většina soch tomu-
to světci věnovaná, je z období baroka, někdy 
nepříliš valné kvality.

J. E. pražský světící biskup Karel Herbst , SDB, 
požehnal sochu za přítomnosti starosty Zbyňka 
Richtera, salesiánů, administrátora zdejší far-
nosti P. Pavla Hertla. Tento akt a událost přišli 
podpořit lidé z farnosti a širokého okolí Dolních 
Počernic. Ke krásné atmosféře odpoledne při-
spěl známý Dolnopočernický chrámový sbor 
pod vedením paní Babkové. Po skončení slav-
nosti byli všichni zúčastnění pozváni do radnič-
ního klubu na besedu, posezení, občerstvení 
a možnost setkání s otcem biskupem Karlem 
Herbstem a autorkou sochy Ellen Jilemnickou. 
Otec biskup velmi ocenil moderní sochu, svým 
způsobem ojedinělou a poděkoval všem, kdo 
se o ni zasloužili. Organizaci celého odpoled-
ne si vzal na starost Dr. Tomáš Jirsák, za což 
bychom mu měli poděkovat. Díky němu máme 
v Počernicích nejen krásnou moderní sochu, 
ale od tohoto odpoledne i možnost přímluvy 
sv. Johánka z Nepomuku…

Paní Ellen Jilemnická přiblížila svůj výtvarný 
záměr sochy sv. Jana Nepomuckého:

“Základní kompozice sochy je koncipo-
vaná jako linie vznášející se k nebi. Pro-
táhlý tvar vyjadřuje pokoru a odevzdání. 
Sokl je vytvořen jako vodní síla, která 
vydává ducha k nebi. Tvar celé sochy je 
protáhlý, nepředimenzovaný, duchov-
ní… Můj záměr byl, aby socha vyjadřo-
vala to základní čím sv. Jan byl a to je 
pokora, láska, čest a věrnost...“

KRÁTCE KE SV. JANU NEPOMUCKÉMU
Sv. Jan Nepomucký je náš národní světec, je 
zemským patronem Čech a Bavorska, má vel-
ký věhlas po celém světě, především v Bavor-
sku a v zemích Latinské Ameriky. Je uctíván 
jako mučedník zpovědního tajemství a patron 
při přírodních pohromách a povodních (díky 
způsobu jeho smrti). Jeho vyobrazení lze 
nalézt na mnoha místech, především na mos-
tech. Se stovkami kostelů a kaplí zasvěcených 
sv. Janovi Nepomuckému se setkáváme nejen 
u nás, ale i za hranicemi. Svatojánské sochy 
patří k typickým atributům tradiční české kra-
jiny. Najdeme je zejména na mostech (patron 
vod), ale i dalších místech. 

V Dolních Počernicích máme také jednu sochu 
sv. Jana Nepomuckého z období baroka. Býva-
la u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Protože 
však byla značně poškozena působením času 
a vandalů, je v současné době je umístěna 
v depozitáři ÚMČ a čeká na svou obnovu.

Olga Stárková

Žehnání sochy 
sv. Jana Nepomuckého 

Ellen Jilemnická, autorka plastiky


