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Úvodník

2 Úvodník, ZMČ, Kniha o Dolních Počernicích

PROJEDNÁVÁNÍ KONCEPTU NOVÉHO 
ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO 
ÚTVARU HL. M. PRAHY

Koncem května letošního roku jsme se spolu
se zastupitelem Petrem Stránským zúčastnili
tzv. dohodovacího jednání ve věci příprav-
ných prací na tvorbě nového územního plánu

hl. m. Prahy. V podstatě se jednalo o vypo-
řádání připomínek, které naše MČ podala
v minulém volebním období. Smyslem jednání
bylo ujasnit si, zda MČ na svých připomínkách
trvá, či zda v mezidobí nedošlo k nějakým 
podnětům, které by ve svém důsledku mohly
změnit naše původní stanovisko. Vzhledem 
k tomu, že vedení naší MČ má v konceptu no-
vého ÚP jasno, nevyvstal při jednání žádný 
vážný problém. Za zmínku však stojí uvést, že 
v klínu mezi železničními tratěmi u ulice Lan-
žovské nebylo akceptováno parkoviště P+R, 
které zde naše MČ požadovala umístit. Nový 
ÚP v tomto místě ovšem situování parkovacích 
možností nevylučuje.

Druhou, ale pro nás daleko podstatnější sku-
tečností, je návrh na zrušení křižovatky typu 
diamant na Pražském okruhu v oblasti Vini-
ce. Tento návrh podpořily všechny dotčené
orgány státní správy včetně naší MČ. Jedi-
ným, kdo tuto křižovatku požaduje zachovat, 
je MČ Praha – Běchovice, která tím sleduje
odlehčení centra Běchovic odkloněním do-
pravy z ulice Mladých Běchovic ve směru přes 

areál bývalých výzkumných ústavů a dále přes 
volné pozemky nad Vinicí s napojením právě 
na Pražský okruh a dále s možností průjezdu
přes centrum Dolních Počernic. Obyvatelé 
naší MČ a zejména obyvatelé Vinice však mů-
žeme uklidnit, že tato varianta se neuskuteč-
ní a tak místo potenciální zástavby pozemků
hl. m. Prahy v tomto rozvojovém území vý-
chodně i západně od Pražského okruhu se zde 
dočkáme výsadeb rozsáhlého lesního porostu.
Tím je ovšem defi nitivním způsobem „odzvo-
něno“ velkému projektu Technologického 
parku Praha, jehož realizace měla být usku-
tečněna právě na výše uvedených pozemcích. 
Názor na toto rozhodnutí nechť si naši občané
utvoří sami.

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
na svých zasedáních průběžně postup tvorby 
nového územního plánu projednává. Dopo-
ručuji všem našim občanům, aby tento důle-
žitý proces ve vlastním zájmu sledovali.

Zbyněk Richter,
starosta

Informace ZMČ
5. a 6. zasedání Zastupitelstva MČ 
Praha – Dolní Počernice

K projednávaným bodům ve zkratce:
1. Návrh na změnu Jednacího řádu ZMČ Praha 

– Dolní Počernice
■ schvaluje změnu Jednacího řádu ZMČ 

Praha – Dolní Počernice v tomto znění: Text 
čl. II. odst. 8 se ruší a nahrazuje se novým 
zněním „Občan MČ Praha – Dolní Počernice 
má právo vyjádřit se ke všem záležitostem, 
projednávaným na zasedání ZMČ před hla-
sováním o nich a to za podmínek, stanove-
ných v čl. II. odst. 9 Jednacího řádu.“

2. Projednání podmínek prodeje objektu čp. 
605 ve Rtyňské ul.

■ schvaluje prodej nemovitosti čp. 605 
s příslušenstvím formou obálkové metody 
za minimální cenu 3 755 740 Kč

■ vyhrazuje si právo výběru nejvýhod-
nější nabídky a případně nevybrání žádné-
ho zájemce

■ stanovilo povinnost zaplacení jistiny při 
podání návrhu na odkoupení nemovitosti 
čp. 605 ve výši 500 tis. Kč na účet MČ

3. Projednání Závěrečného účtu MČ – rok 2010
■ schvaluje Závěrečný účet MČ Praha – Dol-

ní Počernice včetně Zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření za rok 2010 

■ vyslovuje, na základě výsledků přezkou-
mání hospodaření, uznání pracovníkům 
ÚMČ Praha – Dolní Počernice za dobrou 
práci v průběhu roku 2010

4. Projednání výsledků 2. Fóra Zdravé MČ 
Praha – Dolní Počernice a následné ankety

■ bere na vědomí průběh a výstupy z 2. 
Fóra Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice, 
konaného dne 27. 4. 2011 v hotelu Svornost

■ schvaluje návrh na řešení 10 problémů 
potvrzených anketou

5. Aktualizace zásobníku investičních akcí MČ
Praha – Dolní Počernice

■ schvaluje návrh střednědobého rozpoč-
tového výhledu kapitálových výdajů MČ 
Praha – Dolní Počernice

■ bere na vědomí seznam všech investič-
ních akcí, které byly v MČ Praha – Dolní Po-
černice ukončeny, jsou rozpracovány a nebo 
připraveny k realizaci

6. Záměr na odkoupení nemovitosti č.p. 366
■ schvaluje záměr na odkoupení části ob-

jektu č.p. 366, nacházejícím se na pozemku
parc. č. 306 a pozemku parc. č. 307 v k.ú. 
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

Cena knihy o Dolních Počernicích byla 
rozhodnutím RMČ ode dne 1. 6. 2011 
snížena na 99 Kč. 

V prodeji je v informačním centru 
naproti poště.
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Informace RMČ
Rada na svých zasedáních v období od 
11. 4. 2011 do 8. 6. 2011 m. j. 
projednávala

schválila:
■ přidělení bytu v penzionu čp. 70 paní Te-

reze Kubánkové, učitelce v MŠ Orangery, 
s pedagogickou vazbou na ZŠ

■ ukončení nájmu dohodou u pozemků 
č.parc. 619, 620, 621 a části pozemku 
č.parc. 622 o výměře 312 m2 101. ZO Čes-
kého zahrádkářského svazu k 1. 6. 2011

■ záměr na prodej pozemků č.parc. 619 
a 620 v k.ú. Dolní Počernice

■ přijetí sponzorského daru pro MŠ DUHA

■ přerozdělení zlepšeného hospodářského 
výsledku MŠ DUHA a ZŠ za r. 2010

■ Podklady za MČ pro zpracování dlouhodo-
bého záměru vzdělávání hl. m. Prahy

■ návrh závěrečného účtu MČ Praha – Dolní 
Počernice za rok 2010

■ zadání rekonstrukce vrat do areálu čp. 10 
dle nabídky p. Sejka

■ zadání úprav zpomalovacího prahu v ul. 
Úpická u křižovatky s ul. V Záhorském 
spol. DUMA, s r.o.

■ snížení ceny knihy o Dolních Počernicích 
na 99 Kč s účinností od 1. 6. 2011

■ bezplatné zapůjčení zámeckého parku pro 
akce Dětského domova v r. 2011

■ snížení výše nájemného za pronájem po-
zemku č.parc. 1595/2 v k.ú. Dolní Počerni-
ce pro spol. T-Mobile Czech Republic, a.s. 
o 30 % s účinností od 1. 7. 2011

■ objednávku na zhotovení „Objemové va-
riantní studie zkapacitnění mateřské ško-
ly v Dolních Počernicích“ spol. BOMART, 
s r.o. za cenu 50 tis. Kč (bez DPH)

■ ocenění práce žáků ZŠ poskytnutím fi n. 
prostředků ve výši 5 tis. Kč, které vedení 
školy využije dle vlastního výběru v sou-
vislosti s výchovně vzdělávacím procesem

■ zadání opravy topení ve zdravotním cent-
ru dle předložené nabídku panu Vladimíru 
Mužíkovi za cenu 31 560 Kč (bez DPH)

■ smlouvu o zajišťování závodní preventiv-
ní péče pro zaměstnance MČ Praha – Dol-
ní Počernice s MUDr. Hanou Novákovou

■ nabídku spol. DOZNA, s r.o. na realizaci 
a doplnění dopravního značení na území 
MČ za cenu 51 050 Kč (bez DPH)

■ zadání projektové dokumentace na zříze-
ní oboustranné autobusové zastávky v ul. 
Národních hrdinů před zdravotním cent-
rem spol. PRO-CONSULT, s r.o.

■ poskytnutí kompenzace paní Květoslavě 
Polákové, majitelce rekreačního objektu na 
pozemku č.parc. 619 v k.ú. Dolní Počerni-
ce, na základě znaleckého posudku ve výši 

80 tis. Kč v souvislosti s ukončením nájmu 
dotčených pozemků k 1. 6. 2011

■ nákup nového vybavení šaten ve staré bu-
dově ZŠ za cenu 251 tis. Kč (včetně DPH) 
z rozpočtu ZŠ

■ zajištění havarijní opravy vzduchotechniky 
kuchyně ZŠ, hrazené z VHČ MČ

■ zadání zhotovení busty Mistra Jana Husa 
Mgr. Art. Milanu Kuzicovi za cenu 34 001 Kč

■ úpravy rozpočtu MČ

■ objednávku pro spol. Golf resort Černý 
Most, a.s. na pokládku živičného povrchu 
v šířce 2,5 m na část cyklostezky „k hájov-
ně“ v délce 120 m za cenu 1 182 Kč za běž-
ný metr (včetně DPH).

vzala na vědomí:
■ zprávu o hospodaření MČ, MŠ DUHA a ZŠ, 

Národních hrdinů 70 za období 1 – 3/2011 
bez připomínek

■ zprávu o průběhu a výsledku 2. Fóra zdra-
vé MČ, které se konalo 27. 4. 2011

■ záznam z jednání „Generel odvodnění hl. 
m. Prahy, II. detailní fáze“ ze dne 4. 5. 2011

■ záznam z jednání k vyhodnocení připomínek
MČ ke konceptu ÚP HMP ze dne 25. 5. 2011

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

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

RMČ, Švýcarská konference 3

Dne 7. 6. 2011 se ve Společenském a kulturním centru MČ Praha – Dolní
Počernice uskutečnila konference pod názvem Environmentálně odpo-
vědný přístup k výkonu veřejné správy.

Konferenci pořádala společnost MCN, o.p.s. v rámci projektu Spoluprá-
ce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí 
– Energetický a odpadový management, který získal podporu v rámci Pro-
gramu švýcarsko-české spolupráce, který v České republice implementuje 
Centrum pro zahraniční pomoc Ministerstva fi nancí České republiky. Dal-
ším spolupořadatelm bylo město Basilej, Švýcarsko, Ministerstvo fi nancí 
ČR – Finanční mechanismus EHP/Norska a Městská část Praha – Dolní Po-
černice. Program konference byl zaměřen na odpadový a energetický ma-
nagement a byl atraktivní vystoupením odborníků na defi novanou oblast 
z České republiky, ale především ze Švýcarska. Za švýcarskou stranu při-
jali pozvání pan Jacek Rokicki, pracovník odboru rozvoje města a kantonu 
Basilej, pan Richard Grass, ředitel dopravního a stavebního odboru města
a kantonu Basilej a paní Cornelie Haefeli, vedoucí týmu environmentálního
vzdělávání města Zurich a kantonu Thurgau. 

Po skončení konference přijali švýcarští hosté pozvání starosty MČ 
pana Zbyňka Richtera k prohlídce Dolních Počernic. Pana starosty 
jsme se zeptali, jak se jim v Dolních Počernicích líbilo. 

Jaké významné stavby a místa jste švýcarským part-
nerům ukázal?
Především stavby, které byly realizovány v rámci prvního programo-
vacího období podpory Evropské unie pro Českou republiku. Společná
cesta začala u amfi teátru, prohlédli jsme si zrekonstruovaný pivovar 
a jeho nádvoří a pokračovali jsme k Počernickému rybníku. Cestou 
k informačnímu centru Švýcaři viděli všechny naše významné objekty
– sokolovnu, faru, školu, kostel, zámek a zámeckou oranžerii. V in-
formačním centru je zaujala expozice regionálního muzea a zvláštní
pozornost věnovali funkčním krbovým kamnům a replice kuchyňské-
ho sporáku. Procházka pokračovala kolem budovy úřadu Bakurinovou 
ulicí směrem k zrekultivované skládce. Z malé rozhledny obdivovali 
Přírodní rezervaci V Pískovně, rybník Martiňák, nivu Rokytky a na ob-
zoru se rýsující golfové hřiště. Naše cesta končila u hotelu Svornost, 
k němuž jsme došli kolem sportoviště TJ Sokol Dolní Počernice. Měli 
jsme i to štěstí, že hosté mohli na vlastní oči vidět, jak funguje naše 
odpadové hospodářství. 

Řeknete nám k tomu něco víc?
Pozastavili jsme se u systému svozu likvidace odpadu. Shodou okol-
ností byl u fotbalového hřiště přistaven velkoobjemový kontejner, 

Švýcarská konference 
v Dolních Počernicích
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Výsledky ankety 2. Fóra Zdravé 
MČ Praha – Dolní Počernice
Vážení spoluobčané,

v minulém čísle Dolnopočernického zpravodaje jsme vás informovali o průběhu 2. Fóra naší 
MČ, které se uskutečnilo 27. 4. 2011 v hotelu Svornost. Na základě zjištění dvanácti nejzávaž-
nějších problémů vám byla prostřednictvím našeho zpravodaje doručena anketa, ve které jste 
měli možnost vyjádřit se, jak navržené problematické záležitosti vnímáte vy. 

Na úřad MČ se vrátilo 135 vyplněných anketních 
lístků, ve kterých jste potvrdili 10 z 12 předlože-
ných problémů. Výsledky ankety operativně pro-
jednalo Zatupitelstvo MČ na svém zasedání 20. 
6. 2011. Níže uvádíme, jaká opatření ZMČ přijalo 
k odstranění, či zmírnění 10 největších problémů. 

V anketních lístcích se objevilo šest dalších při-
pomínek ke zlepšení života v naší MČ, ale vzhle-
dem k tomu, že každá z těchto připomínek měla 
váhu pouze jednoho hlasu, zastupitelstvo se jimi 
na tomto zasedání nezabývalo.

Vedení MČ Praha – Dolní Počernice považuje tento
způsob komunikace s veřejností za velmi prospěšný
a je připraveno v tomto trendu pokračovat.

Realizační tým 2. Fóra Zdravé MČ Praha 
– Dolní Počernice

a protože bylo úterý, všichni občané právě vynášeli popelnice před své domy. Před sportovním 
areálem jsem jim ukázal také způsob třídění odpadu v barevně rozlišených kontejnerech a vysvět-
lil jsem jim možnosti odvozu zeleného odpadu, který si každý z našich občanů může smluvně
dohodnout s Pražskými službami, anebo sám odvézt do blízké kompostárny. Takže likvidaci
odpadu u nás viděli přímo v reálu. 

A co naše hosty nejvíce zaujalo?
Podrobně jsem musel vysvětlovat systém rekonstrukce komunikací v celé naší městské části, 
který hradí beze zbytku Hlavní město Praha. Myslím, že tento systém je opravdu zaujal a jejich 
nevěřícná a obdivná reakce mne vysloveně potěšila. 

A co Vám se nejvíce líbilo na konferenci?
Z každého vystoupení přednášejících jsem si odnesl nějaké nové poznatky, ale zjistil jsem, že 
systém třídění odpadů v našem hlavním městě je na velmi vysoké úrovni a vnitřně mě potěšilo,
že Dolní Počernice se mohou pochlubit dokonce i získáváním energie z obnovitelných zdrojů, 
a to malou vodní elektrárnou umístěnou v našem mlýně. 

Děkuji za rozhovor.
 Mgr. Vladimíra Jilečková
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Na oběti 
2. světové války
se nezapomíná

Počátkem letošního roku byl na místním hřbi-
tově opraven z fi nančních prostředků naší 
městské části společný hrob obětem květnové
revoluce.

Z Pamětní knihy obce Dolních Počernic a z Pa-
mětí Josefa Vučky, kde jsou celkem podrobně
popisovány události konce 2. světové války, 
uvádíme alespoň jeden shrnující záznam:

„Význam místního odboje a jeho přínos 
v boji za svobodu.

Nepřihlížíme-li k snahám a akcím jednotliv-
ců i skupin za okupace, které byly cenným 
morálním přínosem v těchto těžkých do-
bách, je nutno zhodnotiti vyvrcholení všech 
těchto snah koncem válečných let, vzlášť 
pak ve dnech našeho květnového povstání.

Byl to v prvé řadě veliký morální význam 
a veliká zkouška mravních hodnot místních 
občanů. Byly to dni velkých poznání, slou-
žicích jako základ k další společné zdařilé 
práci. Avšak bylo to hlavně ozbrojené vy-
stoupení v těchto dnech. Naše obec, ležící
na hlavní výpadové silnici z Prahy, měla 
v tomto dění, jako celá řada obcí jí podob-
ných, důležitý význam. Ve dnech zoufalého 
pražského boje, kdy situace mohla rozhod-
nouti veliká a zbrojní i početní přesila Něm-
ců, byla stavbou barikád a překážek všeho 
druhu buď zamezena nebo aspoň zpoma-

lena jakákoliv snaha nepřátelské 
pomoci na této hlavní tepně. Dík
poloze naší obce na okraji Prahy,
zůčastnili jsme se tedy i činné její 
obrany, což bylo kromě místního
významu beze sporu velkým 
přínosem do historie naší obce. 
A tato historie skutečná a ne-
zkreslená, při které jsme byli 
vždy jednotni, nechť slouží na-
vždy budoucím občanům naší 
obce jako velký vzor konání ná-
rodní povinnosti.“

Ráda bych tímto poděkovala panu starostovi, radním a pracovníkům ÚMČ za vstřícný a lidský
přístup při řešení tíživé životní situace, ve které jsem se náhle ocitla.

Jaroslava Krmenčíková

Vzhledem k tomu, že v minulosti docházelo
k častému poškozování kontejnerů na odklá-
dání použitého textilu a obuvi, byla postup-
ně obě stanoviště (v ul. Svatoňovická a Nad 
Rokytkou) zrušena. V současné době byl po 
dohodě s MČ umístěn jeden kontejner ve 
dvoře úřadu, Stará obec 10.

PROJEKT POTEX
Potex je podpůrný, charitativně-ekologický 
projekt společnosti Aquastor s.r.o., který se 
týká sběru použitého textilu.

Na různých místech v Praze máme s laskavým
svolením vlastníka pozemku rozestavěné
speciální sběrné kontejnery. V Dolních Počer-
nicích je to nově ve dvoře ÚMČ.

Do těchto kontejnerů je možno odevzdat 
veškeré oblečení, oděvní doplňky i bytový
textil, hračky, spárovanou obuv, záclony, 
ubrusy, staré spacáky, kabelky i knihy. Ne-
vhodné pro sběr jsou koberce, matrace, mo-

litan, netextilní materiály či silně 
znečištěné a mokré textilie. Velmi
důležité je vše zabalit (do pytle
nebo igelitové tašky), aby nedo-
šlo k navlhnutí nebo znečištění 
během převozu.

Prosíme Vás, abyste vkládali věci 
ve stavu použitelném, odpadem 
nikomu neprospějeme ani nepo-
můžeme.

Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za 
dosavadní podporu na projektu, kterým spo-
lečně dáváme použitému textilu další život. 
Třídění textilu je vhodné nejen z humanitár-
ních důvodů, ale také z ekologických, jelikož 
předchází přeplnění nádob na směsný od-
pad, a tím přispívá ke zlepšení životního pro-
středí.

Díky Vaší pomoci nadále fi nančně i materi-
álně podporujeme neziskové organizace jako 

Nové stanoviště kontejneru 
na odkládání textilu a obuvi

např. Pomocné tlapky, dětské tábory a dům 
s pečovatelskou službou. V současné době 
přibylo sdružení HE+PA – výcvik asistenčních 
psů pro nevidomé a handicapované spoluob-
čany. Výše získaných a použitých prostředků 
se odvíjí od kvality shromážděného textilu.

Více o projektu se dozvíte na 
www.potex.cz

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Anna Bezdomniková

Poděkování

« Návrh pomníku – kresba 
 v Pamětech Josefa Vučky



6 Farnost, Noc kostelů

F arnost

27. května 2011 se konala celostátní akce nazvaná „Noc kostelů“, která veřejnosti otevírá brány mnoha kos-
telů, ať již běžně provozovaných, a tedy de facto přístupných, tak i těch, do nichž se z různých důvodů jinak 
není tak snadné dostat. Náš dolnopočernický kostelík Nanebevzetí Panny Marie patří mezi ty první. Každý 
týden se v něm koná několik pravidelných bohoslužeb a otevřen bývá někdy i mimo ně. V letních měsících pak 
bývá také možné si prohlédnout kostelík alespoň skrze mříž za hlavními dveřmi, které bývají odemčeny. Přesto
si mnozí z návštěvníků Dolních Počernic a dokonce i místních občanů běžně netroufají do kostela vstoupit. 
„Noc kostelů“ proto byla pro tyto zvídavé, avšak bázlivé zájemce vítanou příležitostí, tentokrát o to vzácnější,
že v předvečer „Noci kostelů“ bylo odstraněno lešení do té doby zamezující přímé prohlídce úžasného 
pokladu, který byl v našem kostele v poslední době objeven – totiž vzácných románských fresek z poloviny 13. 
století, jejichž první část restaurování byla nedávno dokončena. Téma „Noci kostelů“ v našem kostelíku tedy 
bylo jasné. Jeho středobodem byly samozřejmě zmíněné fresky a pomyslným zlatým hřebem programu byla 
velmi fundovaná, zajímavá a poutavá přednáška PhDr. Zuzany Všetečkové z Ústavu dějin umění AV ČR, kte-
rá návštěvníkům nejen zasvěceně objasnila smysl a obsah nádherných fresek, ale i nastínila předpokládanou 
historii jejich vzniku a pozdější přemalby. Zároveň také zasadila tuto jedinečnou památku do celostátního a ce-
loevropského kontextu, čímž byla ještě více zdůrazněna její vzácnost. Návštěvníci pak měli příležitost si fresky
prohlédnout skutečně z blízka z míst, kam by se běžně nedostali. Přitom měli možnost pokládat doplňující 
dotazy paní PhDr. Všetečkové. Velmi příjemnou součástí celého programu byl malý koncert „kytarovek“ – ryt-
mických písní v podání místní scholy, která jimi běžně doprovází nedělní mše. Každý návštěvník si mohl odnést 
univerzální brožurku „Noci kostelů“, tištěné informace o našem kostele a o nově odhalených freskách, samo-
lepku a v neposlední řadě také zdobený perníček ve tvaru kostelíku. Doufám, že tato akce přispěla nejen k po-
znání kulturního bohatství našeho kostelíčku, ale i k poodkrytí pláštíku tajemna a podivínství, který celkem 
neopodstatněně pro některé lidi halí nejen tuto stavbu, ale i lidi se v něm scházející.

Tomáš Jirsák Havran

Milí spoluobčané,
srdečně vás všechny zdravím. Žiji s vámi v Dol-
ních Počernicích již celý školní rok jako farář 
farnosti Panny Marie Nanebevzaté, a tak je na 
čase se vám trochu představit.

Pocházím ze Zlína, kde jsem se roku 1964 na-
rodil. Mám 4 sourozence a moji rodiče dosud 
žijí. Chodil jsem na základní sportovní školu,
a proto mám blízko ke sportu. Doposud re-
kreačně běhám v krásném dolnopočernickém
parku a někdy si zaběhnu nějaký ten závod, 
jako například maraton v Praze nebo půlma-
raton v Olomouci. 

Potom jsem studoval gymnázium v Otrokovi-
cích a po maturitě jsem se přihlásil na vysoko-
školská studia v Brně. Byl jsem přijat na sta-
vební fakultu, kde jsem studoval necelé dva 
roky. Přerušil jsem studia z jednoho prostého
důvodu. Cítil jsem, že bych měl nasměrovat 
svůj život jiným směrem. Jako věřícímu člově-
ku se mi jevilo, že bych se měl stát knězem. 
Proto jsem absolvoval vojenskou základní 
službu na dva roky v letech 1984 – 1986 a po 
krátkém období práce v tehdejším obuvnickém
závodě Svit mě přijali na studium teologie na 

bohoslovecké fakultě sv. Cyrila a Metoděje 
v Litoměřicích.

Když koncem roku 1989 přišla sametová revo-
luce a s ní velké změny ve společnosti, i mně 
tato událost změnila docela radikálně život. 
Byl jsem tehdy ve čtvrtém ročníku bohosloví, 
který jsem dokončil, ale do dalšího jsem již ne-
nastoupil. Protože jsem byl již členem řeholní 
společnosti Salesiánské kongregace, tak jsem 
byl poslán mými představenými na pedago-
gickou praxi, která obvykle trvá dva roky. Až 
po tomto dvouletém období jsem měl dokon-
čit studium teologie a být vysvěcen na kněze.
Takový byl plán. Ve skutečnosti se vše zno-
vu radikálně změnilo, když jsem byl poslán 
na druhý rok praxe do Itálie na internát mezi 
hochy v městě Forlí. Roční zkušenost v cizi-
ně byla velmi zajímavá, i když někdy nároč-
ná. Pak jsem se měl vrátit do Prahy dokončit 
teologická studia. Ale ani tak se nestalo. Mís-
to toho mi bylo nabídnuto studium v Římě na 
naší salesiánské universitě. Po určitém váhání 
jsem tuto životní šanci přijal a ve věčném měs-
tě jsem se zdržel na studiích čtyři roky. 

Byl jsem vysvěcen na kněze roku 1995 v ital-
ském městečku Loreto a působil jsem v Itálii 
na několika místech. Ve Faenzi, Perugii, Vastu,
Římě. Až v roce 2000 jsem se znovu vrátil 
do České republiky. Moji představení chtěli,
abych pracoval nejdříve v Praze, a poté mě po-
slali do Litomyšle, kde jsem měl na starosti 

různá setkání s mladými lidmi. V minulém roce 
v mém životě nastala další změna. A to pří-
jemná. Bylo mi řečeno, že se mám přestěho-
vat na faru v Dolních Počernicích v Praze, kde 
bych měl na starost farnost a vyučování nábo-
ženství na křesťanském gymnáziu v Hostivaři. 
A tak jak je mým dobrým zvykem, své před-
stavené jsem jednoduše poslechl, sbalil si své 
věci a od září bydlím a žiji v pěkné pražské čás-
ti. Každé ráno se mohu probouzet s pohledem 
na rybník a park. Mohu říci, že se zde v Dolních 
Počernicích cítím dobře a již jsem prožil s vámi 
několik pěkných setkání. Doufám, že i v bu-
doucnu jich nebude málo. Mohu říci za sebe 
i za mé spolubratry salesiány, že dveře fary 
jsou otevřeny pro každého člověka dobré vůle.

Toto je mé první krátké představení s přáním, 
abychom dokázali spolu žít v pokoji a záro-
veň spolupracovat při různých příležitostech, 
jak se již děje. 

Jako farář Dolních Počernic se za všechny je-
jich obyvatele modlím a vyprošuji vše dobré.

Pavel Čáp

Noc kostelů 2011 v Dolních Počernicích

Farář Pavel Čáp 
o sobě
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Vzpomínka na 
Tomáše Jirsáka

Dne 7. června 2011 jsme se navždy rozloučili s RNDr. 
Tomášem Jirsákem CSc., dlouholetým členem samo-
správy MČ Praha – Dolní Počernice. Tento mimořádný 
člověk se nesmazatelně zapsal do historie Dolních Po-
černic. Krátce po svém přistěhování v r. 1992 se zapojil 
do veřejného života v naší MČ v církevní oblasti, ale ze-
jména v oblasti samosprávy, kde vykonával funkce za-
stupitele, radního, zástupce starosty a byl i předsedou 
několika komisí rady a výborů zastupitelstva.

Jeho mistrovským tahem bylo založení občanského
sdružení Počernická iniciativa – „Počin“, když prostřed-
nictvím této organizace dokázal významným způso-
bem pozvednout kulturní a společenské dění v Dolních 
Počernicích. Připomeňme pořádání dětských dnů, pra-
videlných měsíčních cestopisných besed s významnými
a zajímavými lidmi, festivalů rockové hudby, založení
jezdeckého klubu huculských koní, loutkového soubo-
ru „Světlušky“ a jeho aktivní účast na většině akcí, 
pořádaných naší MČ. Získal prostřednictvím Počinu 
nezanedbatelné fi nanční prostředky v grantové oblasti
hl. m. Prahy zejména na kulturní akce a výsadby zele-
ně. Díky svému náboženskému vyznání se významným 
způsobem angažoval v dolnopočernické římskokatolic-
ké farnosti. Jeho další aktivity již přesahovaly hranice 
naší městské části. Byl naším vyslancem na Praze 14, 
kde pracoval jako člen komisí s protidrogovou a sociál-
ní náplní a v oblasti komunitního plánování. Jeho po-
litická angažovanost (KDU-ČSL) sahala až k nejvyšším 
orgánům této strany.

Pro mne osobně byl Tomáš Jirsák rádcem, ale mnohdy 
i oponentem, což mě nutilo vždy o jeho názorech přemýš-
let. Naše odlišné politické zaměření však nikdy nebylo 
překážkou k plodné spolupráci ve prospěch Dolních Po-
černic. Ve své angažovanosti byl příkladem pro všechny 
členy naší samosprávy a já doufám, že jeho odkaz zůsta-
ne ještě dlouho mezi námi. Můžeme-li o někom říci, že 
jeho odchod byl citelnou ztrátou, tak o Tomáši Jirsákovi
zcela určitě.

Zbyněk Richter, starosta

Jak jsi se dostala k bojovým sportům?
O bojové sporty jsem měla zájem už od 14 let, ale tehdy mi to maminka nedovolila.
V pozdějším věku, když jsem začala pracovat, jsem si našla náborové inzeráty 
a trénovala jsem pod svým senseiem (učitelem karate) asi 4 roky. Potom jsem se 
začala věnovat jiným sportům, ale v současné době opět cvičím převážně karate.

Co tě vedlo k tomu věnovat se bojovým sportům, nesouvisí to také 
s pocitem většího bezpečí?
Určitě jeden z důvodů byl větší pocit bezpečí před případným napadením, ale 
bojový sport není jen o zápasech či fyzické kondici, ale také o dosažení vnitřní
rovnováhy. 

Jaké byly tvoje první úspěchy?
Mé první úspěchy vlastně žádné nebyly, až v současné době. Když jsem s karate 
začínala, zúčastnila jsem se pouze jednoho závodu – přeboru Prahy. Nyní opě-
tovně cvičím čtyři a půl roku a závodila jsem na dvou Mistrovstvích republiky, 
v roce 2009 jsem vybojovala 1. místo a o rok později 2. místo. Soutěžím v kate-
gorii veterán a celkově vzato máme daleko lehčí postup než děti, které se musí 
kvalifi kovat a probojovat se postupně různými soutěžemi.

A tvůj současný úspěch?
V květnu letošního roku se konalo Mistrovství Evropy v Holandsku ve městě Beek. 
Toto mistrovství se koná každoročně, já jsem se ho zúčastnila poprvé. Získala jsem 
první místo ve dvou kategoriích, v kumite a kata. Rozdíl v těchto kategoriích spo-
čívá v tom, že kumite je v podstatě zápas dvou karatistů, při kterém se snaží jeden 
druhého zasáhnout správnou technikou, přičemž nesmí dojít ke zranění, mělo by 
jít pouze o lehký kontakt. V zápalu boje se to ovšem občas trochu přežene :-). Kata 
je soubor obranných a útočných technik, závodník musí předvést předepsanou
sestavu těchto prvků, jejíž provedení pak hodnotí rozhodčí.

Co jsi prožívala po dosažení těchto výborných úspěchů?
Samozřejmě radost a nadšení, během turnaje jsem měla trému a byla nervózní, 
ale po závodě to ze mne spadlo a mohla jsem už „v klidu“ povzbuzovat ostatní
členy naší výpravy. Pokud se naskytne ještě příležitost, rozhodně nebudu 
váhat a zúčastním se opět.

A jaké máš plány do budoucna?
Budu dále cvičit, karate je celoživotní záležitostí. Uvažovala jsem také nad mož-
ností jednou trénovat děti, párkrát jsem již měla příležitost si to vyzkoušet, ale 
nemyslím si, že bych na tento náročný úkol měla v současné době kvalifi kaci. 
Zkrátka se musím ještě sama mnoho učit.

Na závěr bych chtěla touto cestou poděkovat svému současnému senseiovi
Zbyšku Petržílkovi z klubu
SK Shotokan Neratovice za 
výbornou fyzickou i psy-
chickou přípravu na závo-
dy a motivaci při trénincích 
a také svému prvnímu učite-
li karate Břetislavu Čtvrtkovi 
za obětavou práci při mých 
začátcích a dobré základy, 
ze kterých čerpám dodnes.

Děkuji za rozhovor. Upřímně 
gratuluji a přeji mnoho dal-
ších úspěchů.

Ptal se Jiří Herold

V ítězka žije
mezi námi...

... aneb rozhovor s Markétou Brožovou o karate



8 Klutura – Pozvánka, Svátek sousedů

K ultura

Již pošesté se na nádvoří Úřadu MČ Praha 
– Dolní Počernice oslavoval SVÁTEK SOUSEDŮ.
 A sešlo se nás v podvečer 24. 5. 2011 oprav-
du nepočítaně.

Nápad uspořádat jedenkrát v roce společné
posezení se sousedy vznikl před dvanácti 
lety ve Francii.

Klasickým obrazem dnešní doby je fakt, že 
lidé, kteří žijí léta v jedné ulici, či na společném 
dvoře se vzájemně vůbec neznají. Nápad, vy-
hlásit jeden den v roce Svátkem sousedů tak 
podporuje neformálním způsobem společen-
skou sounáležitost k místu i lidem. 

Naše MČ Praha – Dolní Počernice, kde si 
všichni prakticky tak říkajíc hledí do talíře, 
pojala svátek po svém. Zve své spoluobčany

Svátek sousedů 
v Praze – Dolních Počernicích
na přátelské popovídání, zpěv, dobré jídlo 
i taneček do objektu Úřadu. Letos jsme se 
pomněli u dvou opečených prasátek a spous-
ty, spousty dobrých koláčů, bábovek, plněných 
šátečků, jednohubek, chlebíčků a dalších po-
choutek, z nichž některé, ještě teplé, putovaly,
od většiny příchozích, na společné stoly rovnou
z trouby.

Líbila se i krásná souborná výstava dětských 
kreseb VÝTVARNÉ ŠKOLIČKY paní Olgy Stár-
kové, vystoupení mladých tanečnic taneční 

školy HIT Hany Jozové (rekrutovaných převáž-
ně z žákyní zdejší ZŠ) i výborná kapela TOMÁ-
ŠOVÉ z Kutné Hory, která hrála jak z partesu.

Naše setkání rázně ukončil až náhlý nápor 
studeného vzduchu, který změnil v mžiku 
vlahý večer v sychravý. Stalo se tak až kolem 
22.00 hodiny, kdy byl vlastně naplánován ko-
nec našeho setkání. Troufnu si však napsat, 
že ač byla náhle citelná zima, hřejivý pocit 
z hezkého večera zůstal.

Vlasta Václavková
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XVI. Zahradní slavnost Babí léto
v sobotu 17. září od 13.00 hod.
Již tradičně je pro všechny připraven bohatý kulturní a sportovní program.
Pořadatelem akce je MČ Praha – Dolní Počernice ve spolupráci s Finančním poradenstvím, s.r.o. Praha 3, MČ Praha 14, OS Počin, 
Společenstvím Molechet, Sokolem Dolní Počernice, p. Josefem Vavrouškem a Salesiánským střediskem Dolní Počernice.



Den věnovaný nejen dětem 
Zajímavý a netradiční závěr měl letošní Dětský den. Zatímco jiné roky se 
o závěrečnou hudební tečku postaral DJ, letos ji v pivovaru zajistil mužský 
sbor Cime di Redasco až z Itálie. Pánové zpívali většinou náboženské nebo 
horalské písně, protože pocházejí ze severoitalské hornaté oblasti Grosia. 
Na pódiu se s nimi několikrát vystřídala mladičká zpěvačka Magda Moudrá
z Horních Počernic. Ta zpívala většinou známé písně z českých muzikálů
nebo světové popmusic, takže některé melodie nebyli italskému sboru 
neznámé, a tehdy se pánové stojící za Magdou improvizovaně přidávali
a svým brumendo krásně podbarvovali její dívčí, přesto však velmi smělý
hlas. Pro všechny přítomné to tak byl velmi silný, nevšední a většinou 

i zcela nečekaný zážitek. Vděčíme za něj P. Pavlu Čápovi, který 
mužský sbor – své kamarády ze severní Itálie pozval a posta-
ral se o ně, aby se u nás v Dolních Počernicích cítili co nejlépe.

Tomáš Jirsák Havran

ý
hlas. Pro v

Jak jsem si ten dětský den užila 

Jmenuji se Pájinka a je mi 2,5 

roku. Taťka mě vzal v sobotu 4. 6.

na dětský den. Tak jsem šla. 

Byly tam dvě tety a ty mě daly 

takovou kaltičku. Na ní napsa-

ly mé jméno a šla jsem do palku.

Byl tam skákací hlad a tlampo-

lína. Protože jsem malá, tak jsem 

jen tak všechno zkoušela a "sta-

noviště" – jak žíkal taťka, jsem 

jenom tak plocházela. No pšeci 

jsem ještě malá, ne? Na supelstal jsem zazpívala „skákal pes" 

a taky "lišku", jak běží a ten ježek za ní pospíchá. A taky jsem 

byla na mostě nějakýho Talzana. Jo a opičky tam měly dláhu. 

Házela jsem kotouče a balonky a taky lůzně skákala. A bylo 

tam spousta dětí. Jednou sem bečela. Byli tam loupežníci,

a těch já se bojím. No zklátka to už byl jen hop a skok k pytli

stlachu. Jé a pak jsem viděla Kakonoše. Tatínek mi sice tvl-

dil, že to není Kakonoš , ale pan učitel Vacek a dokonce že 

tatínka učil. Ale má fousy, tak nevím...a tak jsem tak tak cho-

dila, potkávala děti a všichni se zdlavili Dobý den – Dobý den. 

A taky jsem upekla bužta.Poplvé. Byl mňam. A musela jsem 

nosit klobouček, potože svítilo sluníčko. To zavolala mobi-

loidem pej teta Václavková, ona to vždycky zažídí, aby bylo 

sluníčko. Jooo. A pak byla pohádka! A tam byla víla, a tam za-

jíček a tam byla pani a tam byl pán. Nooo. A zpívali a my jsme 

šli až k nim a pán měl – jééé – jitrnici na hlavě. A pak jsme 

šli domů a já sem byla tááák unavená, že jsem hned spinka-

la. A zdálo se mi o loupežnících a Kakonošovi. A jako slušná 

holčička musím poslat pusinku, a jak mě učí m
aminka a tatí-

nek, za vše hezké poděkovat: děkuju! 

Pájinka /posím za pominutí, to "Rrr" mi dělá ještě poblemy/.
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Základní škola
Úklid okolí 

Počernického 
rybníka

V jarních měsících se žáci ze 7. ročníku naší 
základní školy účastnili úklidu břehu rybní-
ka. Celá akce probíhala v několika etapách. 
Začínali jsme pod mostem městského okruhu
na straně při trati. Záhy jsme však pochopili,
že první představy o naplnění pouze několika 
pytlů odpadem se zdály bohužel dosti naivní.
Je až neuvěřitelné, co vše jsou lidé schopni 
ve volné přírodě pohodit. Vedle obrovského
množství plastových a skleněných lahví jsme 
postupně nacházeli pneumatiky všeho dru-
hu, kusy oblečení, dokonce i část jízdního 
kola. Všudypřítomné pohozené plastové sáč-
ky od různých pochutin byly více než smut-
nou samozřejmostí. Cestou kolem hráze a na 
protějším břehu se už frekvence výskytu pro-
jevů lidské lhostejnosti snižovala, což bylo 
příjemné zjištění. Celý úklid nám tedy za-
bral bezmála šest hodin. Myslím, že po této

Mateřská škola DUHA
Tak nám skončil další školní rok, který nám i ve svém závěru přinesl spoustu zábavy
a potěšení…

1. června jsme společně s dětmi oslavili MDD – divadelním představením, zmrzlinou
a odpolední ukázkou výcviku dravců, které se zúčastnili i rodiče dětí.

Také jsme se již tradičně rozloučili s našimi předškoláčky – pirátským crazy show, 
ve kterém si děti zazpívaly, zatančily i zasoutěžily, pouštěním balónků přání, vel-
kým buřtopekem a posledním nocováním v naší mateřské škole. Letos jich od nás 
do 1. třídy nastoupí 32. Přejeme jim hodně úspěchů ve škole a spoustu nových
kamarádů…

Dále chceme poděkovat všem rodičům, kteří nás podporují nejen fi nančními a ji-
nými dary, ale i svým vstřícným přístupem.

Další velký dík patří panu Syrovátkovi za bezplatnou údržbu naší školní zahrady 
a panu Novákovi za bezplatný odvoz odpadu při úklidu naší MŠ.

Ještě se loučíme s paní učitelkou Danou Dufkovou – odchází na mateřskou dovo-
lenou a paní učitelkou Bc. Ivanou Zemanovou – odchází do jiné MŠ. I jim přejeme
hodně štěstí a úspěchů v dalším životě.

Závěrem chceme všem popřát krásné prázdniny plné sluníčka a nevšedních 
zážitků…

Jarka Pasáková, učitelka třídy Kvítka

Vážení čtenáři,
další školní rok se nachýlil ke svému konci 
a my jsme se opět sešli poslední slavnostní 
školní den, abychom za již tradiční účasti ve-
dení městské části ocenili celoroční výsledky 
našich žáků a rozloučili se s těmi, kteří naši 
školu opouštějí. Ti nejmenší, kteří byli v září 
našimi deváťáky přivítáni, se s nimi symbo-
lickým stužkováním zase rozloučili.

Dovolte mi touto cestou poděkovat všem za-
městnancům školy za uplynulý školní rok, 
popřát jim příjemnou dovolenou, a ať se jim 
podaří načerpat dostatek sil na rok následu-
jící. Rád bych také poděkoval paní kolegyni
Zdeně Buchtové, jejíž dlouholetá pedago-
gická činnost na naší škole byla pro mnohé 
mladší kolegy vždy inspirací a popřál jí, aby 
„důchodové“ dny, měsíce a roky byly plné 
energie a vitality co nejdéle. 

Jak to již bývá, jedno období končí a další za-
číná, tak i prázdniny využíváme k přípravám 
na školní rok nadcházející, ve kterém přivítá-
me naše dvě nové kolegyně a dvě nové I. třídy.

Rád bych i Vám, milí čtenáři, popřál příjemné
prožití léta a letních dovolených a v příštím 
školním roce na shledanou.

Bc. Jiří Schwarz

zkušenosti, se v řadách našich zúčastněných 
žáků neobjeví ani jeden, který by pohodil, 
byť pouze obal od tatranky, nejenom v našem
zámeckém parku, ale kdekoliv v přírodě. Za 
tento počin jsme byli štědře odměněni úřadem
MČ, který sponzoroval část našeho víkendo-
vého přírodovědného výletu do Železných hor. 

Jiří Herold
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Dětský domov
REKONSTRUKCE STŘECHY ZÁMKU 
V DOLNÍCH POČERNICÍCH
Mnozí z nás jistě nepřehlédli dlouhodobou 
rekonstrukci střechy starého křídla zámku
– v současné době sídla Dětského domova. 
Práce byly započaty již koncem roku 2010 
a teprve v červnu letošního roku byla rekon-
strukce dokončena.

Laik si klade otázku: "Proč oprava trvala tak 
dlouho?" Kdyby měla být tato otázka podrobně
zodpovězena, zabrala by odpověď celé jedno
číslo Dolnopočernického zpravodaje – jen 
Výzkumná zpráva "Dendrologické datování 
dřevěných konstrukčních prvků krovu zám-
ku v Dolních Počernicích" má 13 stran a "Od-
borný posudek vybraných částí krovu a stropu 
pod půdou objektu Národních hrdinů č.p. 1, 
Praha 14" je vypracován na 28 stranách.

Proto jen velmi krátce:
Objekt č. p. 1 je pro svou historickou hod-
notu zařazen mezi kulturní památky. Před 
započetím rekonstrukce je nutno vyžádat 
si stanovisko mnoha odborných organizací 
včetně Národního památkového ústavu hl. 
m. Prahy. Při místním šetření v září 2010 byl 
posouzen stávající stav a navržen způsob re-
konstrukce a možnosti fi nančního krytí všech 
prací.

Dendrologický výzkum zjišťoval druh a stáří 
použitého dřeva stávající střechy. Stáří dřeva 
bylo určováno podle letokruhů a je určitě za-
jímavé, že lze i určit, ve kterém ročním obdo-
bí byly stromy káceny. V podrobné zprávě je 
mimo jiné uvedeno: 
„Podkorní letokruhy datující rok kácení po-
užitých stromů se dochovaly na všech dato-
vaných prvcích. Část podkorních letokruhů
byla již zcela vytvořena (včetně pozdního 

dřeva) což znamená, že tyto stromy byly 
káceny v době vegetačního klidu (cca říjen 
– duben). Většina trámů původního krovu 
měla podkorní letokruhy neúplné – stromy 
byly káceny již v průběhu vegetační sezóny.

Podkorní letokruhy na původních 
trámech krovu lodi přirostly v roce 
1644. 

Trám valby východního křídla datu-
je podkorní letokruh z roku 1707, 
sloupek krovu přístavby severního 
křídla má podkorní letokruh z roku 
1704 a vazné trámy bez stop po 
záklopových deskách mají podkor-
ní letokruhy přirostlé v roce 1801.

Krovy nad severním a východním
křídlem zámku byly zhotoveny
z jedlí pokácených v létě roku 1644
a na přelomu let 1644 – 1645. 
Vazné trámy krovu současně slou-
žily jako nosné trámy záklopového 
stropu patra.

Krokev jižní valby východního kří-
dla byla zhotovena z jedle poká-
cené na přelomu let 1707 – 1708.

Vyhodnocený trám krovu nad zá-
padní přistavěnou částí severního křídla 
byl zhotoven z borovice pokácené v letech 
1704 – 1705.

Trámy použité při opravě zhlaví vazných 
trámů a měněné vazné trámy byly zhoto-
veny ze smrků pokácených na přelomu let 
1801 – 1802 ...“

Jak je patrné z odborného posudku, různoro-
dost a stáří použitého dřeva bylo značné. Dal-
ším šetřením bylo zjištěno i hloubkové poško-
zení pozednic, vazných a stropních trámů, již 

dříve provedené opravy byly provedeny ne-
vhodným způsobem a zjištěno bylo rovněž 
i napadení a poškození hmyzem a dřevokaz-
nými houbami. Konstatován byl havarijní stav 
stávající střechy a doporučena odborná re-
konstrukce. 

Prodleva výstavby byla způsobena podrobný-
mi rozbory dostupných materiálů a přípravou 
technologie, harmonogramu prací a odbor-
ných stanovisek, potřebných k pokračování
rekonstrukce. Stará část zámku tak musela 
přečkat náročné zimní období v silně provi-
zorním stavu. V rozpočtu hl. m. Prahy na r. 
2011 bylo na dokončení této stavby odsou-
hlaseno 8 mil. Kč. Také díky tomuto kroku 
a rychlému dokončení stavby můžeme výs-
ledek celé rekonstrukce posoudit alespoň 
pohledem na zbrusu novou střechu.
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POČIN o svých počinech
NEJLEPŠÍ ČEŠTÍ PARAVOLTICI 
ZÁVODILI V POČINU
V sobotu 7. 5. proběhly poprvé v Dolních Po-
černicích paravoltižní závody, jejichž pořada-
telem byl JK Počin. Závodů se účastnilo 21 
soutěžících, kteří přijeli z oddílu Epona Brno, 
APA VČaS Olomouc, DUHA Plumlov, TJ Orion
Braník, zúčastnilo se i družstvo domácích. 

Závody probíhaly podle platných pravidel Čes-
ké jezdecké federace, soutěžící byli rozděleni 
do kategorií muži a ženy a dále do kategorie
lehký handicap, těžký handicap, mentální
handicap a sestavy dvojic. Roli pořadatele
takto velkých závodů, které byly současně 
i nominací na podzimní mistrovství republiky, 
jsme si v Počinu vyzkoušeli poprvé. Bylo nut-
né zajistit technické zázemí, ozvučení areálu, 
výpočetní techniku pro rychlé vyhodnocení vý-
sledků, ubytování a stravu pro rozhodčí i pro 
soutěžící, šatny, ceny pro všechny účastníky, 
zdravotnický dohled, kvalitní voltižní koně. Je-
diné, co jsme ovlivnit nemohli, bylo počasí. To 
ale díky výborné režii jiných nemohlo dopad-
nout lépe. 

Všechno ostatní se podařilo zařídit včas, 
a tak závody za krásného počasí začínaly 
podle rozpisu. Od rozhodčích stolků hodno-
tili výkony soutěžících voltižní a paravoltižní
rozhodčí, MUDr. Elvíra Zamrazilová a Libor
Randa. Rozdělení závodníků do kategorií 
podle handicapu i odborné moderování celých

závodů se ujala členka předsednictva České 
hiporehabilitační společnosti, paní Arnošt-
ka Ježková. Výborné ozvučení a reprodukci 
hudby pro jednotlivé sestavy zařídil Havran 
Jirsák. TJ Orion Braník zapůjčila tři zkušené 
a trpělivé voltižní koně, na kterých závodníci
předvedli své povinné i volné sestavy. Jako 
doprovodný program závodů si děti z jezdec-
kého klubu Počin zopakovaly tři čísla z dub-
nového Dne otevřených dveří – čtverylku na 
koních, skupinové taneční vystoupení a Lenka 
na kobylce Lucce jízdu bez sedla a otěží. 

Závěrečného dekorování všech závodníků se 
zúčastnil čestný ředitel I. Paravoltižních zá-
vodů v JK Počin pan Dr. Tomáš Jirsák a spo-
lečně s rozhodčími předal ceny a kokardy 
všem závodníkům. Slavnostní zakončení za-
vršilo přátelskou atmosféru, která v areálu 
Jezdeckého klubu vládla celý den. Všem, kdo 
přijali naše pozvání, se v Dolních Počernicích
moc líbilo a odjížděli s ujištěním, že se těší 
na příští ročník závodů. Vážíme si kladného
hodnocení celé akce z úst zasloužilých za-
kladatelů voltižního a paravoltižního sportu 
v České republice. Díky jejich odborné pomo-
ci, nezištné spolupráci všech příznivců oddí-
lu a handicapovaných sportovců a také díky 
podpoře našich sponzorů se společně s nimi 
těšíme na další paravoltižní závody, a to ne-
jen na ty u nás v Počinu.

 Jitka Francová, Hana Špindlerová

Od našich 
čtenářů

VEČER S FILMEM A PŘÁTELI, 
PROČ NE?
Sdružení Jinotaj (zaměřené na vzdělávání do-
spělých zábavnou formou) připravilo v červnu
první fi lmová promítání, která se snad stanou
oblíbenou součástí počernického společen-
ského života. Díky spolupráci s místní základní

školou je k dispozici moderní zázemí, ale je 
připravený i program pro alternativní letní
kino. Lákavou novinkou pro vás může být 
např. spolupráce s festivalem JEDEN SVĚT 
a promítáním jejich výborných dokumentů, 
nebo celkové zaměření na fi lmy se sociální 
a společenskou tématikou. 
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Před pár týdny skončil v Paříži jeden z nejslavnějších tenisových tur-
najů French Open na antukových dvorcích Roland Garros, řadících se 
do velké čtyřky Grand Slamů, kam patří Australian Open v Melbourne, 
Wimbledon v Londýně a US Open v New Yorku.

S očekáváním jsme sledovali, jak si povedou naši tenisté ve dvouhrách, 
a to především Tomáš Berdych a Petra Kvitová, kteří se již probojovali mezi hráče 1. světové 
desítky. Berdych ale prohrál na začátku turnaje a Kvitové se podařilo hrát o postup do čtvrtfi nále,
kde byla vyřazena, až po boji ve třech setech, vítězkou ženské dvouhry Číňankou Li Na. Trochu 
se v průběhu turnaje pozapomnělo na čtyřhry až do chvíle, kdy Lucie Hradecká spolu s Andreou 
Hlaváčkovou nenápadně postupovaly turnajem kolo po kole bez ztráty setu. Ve čtvrtfi nále jsme 
si říkali "to je pěkný výsledek", v semifi nále "to tady dlouho nebylo", ale když postoupily holky 
do fi nále, tak tomu málokdo věřil. Nakonec se Lucii a Andree podařil fantastický kousek, když 
o vítěztví Grand Slamu bojovaly s indicko-ruskou dvojicí Mirzaová, Vesninová, kterou nakonec na 
Roland Garros přehrály 6:4, 6:3.

Hradecká + Hlaváčková obdržely za výhru mimo jiné krásný pohár. Ten jsme měli možnost vidět 
na našich nových antukových dvorcích, a to díky Lucii Hradecké, která má v Dolních Počernicích 
svojí tenisovou školu a přijela pohár ukázat svým malým talentům. Samozřejmě i my dospělí jsme 
si chtěli na trofej sáhnout a vidět grandslamovou vítězku, ale motivací a zážitkem je určitě pře-
devším pro ty nejmenší a mladé začínající tenisty, kteří mají kariéru a tenisový svět teprve před 
sebou. Bohužel, my jsme v minulosti mohli jenom čumět do Rudého Práva.

Roman Franta, Sokol D.P. – Tenis

Příjemný zážitek mám z obou promítání, kdy 
se sešla zajímavá směsice lidí různých věko-
vých kategorií. Jejich pozitivní reakce ukáza-
la, že záměr Jinotaje je možné naplnit a že 
setkávání se lidí stejných zájmů je důležité 
i pro vás ostatní. 

Je tu středeční podvečer, mířím do ZŠ, kam 
by mě, kdybych neznala cestu, navedly šip-
ky umístěné po cestě a bezpochyby i plakát 
u hlavního vchodu. Asi deset minut před půl 
sedmou se začnou scházet první fi lmoví příz-
nivci, mohou si vybrat, kam se usadí, místa je 
dost, kdo chce, může se pohodlně natáhnout 
do polštářů a dek, kdo raději posedí, má tu 
možnost také. K dispozici je tu voda, někdo 
si přinesl brambůrky a tenhle šustot připomí-
ná slané tyčinky, zkoušeli jste jich někdy sníst 
20 za minutu? Na to se dobře hodí pofi lmové 
posezení, teď už ale zhasínáme. 

V půl sedmé Honza, fi lmový kritik a recen-
zent, představí dílo, jenž vybral pro daný ve-
čer a naznačí, které problematiky se dotýká, 

či jaké jsou sporné body aktuálního tématu. 
„Chceme se tu věnovat fi lmům, které mají 
něco navíc, nabídnou vám posun v myšle-
ní, názorech, nebo alespoň naznačí jiný úhel 
pohledu. Nejsou to nudné fi lmy, to je právě 
potíž s tím, že lidé si tenhle žánr škatulku-
jí do krabičky s nápisem – nudné, ale třeba 
ten dnešní fi lm je úžasný a dokud ho neuvidí-
te, nepochopíte to. Všechno to se vám může 
kdykoli hodit v běžných situacích v životě,“ 
rozvádí záměr Jinotaje jedna z pořádajících. 

Po projekci ještě v tónech doznívající nálady 
fi lmu se počíná diskuze, v níž má každý mož-
nost vyjádřit se k fi lmu, k problematice, o níž 
pojednává či k volbě tématu. Zpravidla je 
připraven bohatý doprovodný materiál a infor-
mace, které doplňují zajímavé detaily k jed-
notlivým motivům. Diskuze probíhá uvol-
něně a otevřeně. Nevadí, když se lidé mezi 
sebou ještě pořádně neznají, zdá se, že je 
všechny spojil nový zážitek a otevřel jim dve-
ře ke společné řeči. Každý promítá do svých 
názorů kus sebe a dává se tak poznat těm ko-

lem, vytváří se tu důvěra. Ale je tu i náčelník 
Mlčící buvol, který za celou dobu nepromluví 
slova, teprve na závěr pochvalně zamlaská,
i on si tu našel to svoje. 

Klubový charakter akce spíše přispívá k její 
kvalitě než-li naopak, oněch 12 lidí tady je, 
protože chce, a to dodává atmosféru tomuto 
setkání. Celá akce trvala asi dvě hodiny, při 
loučení se ptáme, kdy bude další promítání? 
„Pokud bude zájem, uskuteční se nějaké let-
ní kino i přes prázdniny, jinak s pravidelnou 
projekcí jednou za čtrnáct dní začneme zase 
v září, určitě přijďte!“ zvou všechny organi-
zátoři večera a já se k nim přidávám, opravdu
to stojí za to.

Martina Kolářová

(Pro více informací www.jinotaj.unas.cz)

Grand Slamová motivace 
pro dolnopočernické 
tenisty



14 Závod na kolečkách

Závod na 
„kolečkách“ 
Black Bridge 

2011
V sobotu 28. května v 11 hodin odstartoval 
2. ročník Závodu na „kolečkách“ od restaurace
Léta Páně v zámeckém parku v Dolních Po-
černicích a pokračoval směrem na Černý Most 
a zpět, délka tratí byla podle kategorie závo-
dících 2 až 5 km. Dětské kategorie závodní-
ků na odrážečkách, tříkolkách a koloběžkách 
měly tratě vedeny zámeckým parkem dlouhé 
od 200 do 500 metrů. Pořadatelem akce bylo 
OKOLO o.s. za podpory MČ Praha – Dolní Po-
černice, MČ Praha 14, Metropolitní univerzity 
Praha jako hlavního partnera a dalších partnerů.

Celkový počet závodníků se blížil stovce, novin-
kou v letošním ročníku závodu byla kategorie 
F. Amatér – mechanický vozík k vyzkoušení
na 500 metrů, která se ukázala jako velice 

chytrý tah organizátorů z občanského sdru-
žení OKOLO, neboť to byla jedna z nejpočet-
něji obsazených kategorií závodníků, kde si 
všichni zdraví mohli na vlastní kůži na chvilku
vyzkoušet, jaké to je být vozíčkář. 

Doprovodným programem byl pétanque, lu-
kostřelba, kroket a paintball. Kolem 14. hod. 
se přistoupilo k vyhlašování vítězů jednotli-
vých kategorií závodu a her, pro které byly při-
praveny diplomy (celkem 55), poháry a věcné 
ceny. Výroční cenu, která je určena jedinci za 
přínos v rozvoji osobnosti osob se zdravotním 
postižením, zcela zaslouženě získala předsed-
kyně o.s. PROSAZ paní Iveta Pešková. Násle-
dovala tombola s překvapivými cenami a dalo 
by se lépe říci s nekonečným počtem cen, ne-
boť každé startovní číslo bylo slosováno.

Závod a doprovodný program bravurně mo-
deroval PEPÉ ŠEDIVÝ, vyvrcholením celé 
akce bylo divadelní představení Divadelního 
souboru MONDE v malém divadelním sálu. 

Martin Mazánek*

* (vl. jm. Martin Hanibal – dolnopočernic-
ký motor a organizátor – poznámka redakce)

Podrobnější informace můžete i s fotografi emi
získat na www.osokolo.cz .
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Bolí vás záda?
Nejste v dobré kondici?

www.fialkacentrum.cz

Městská část Praha – Dolní Počernice

vyhlašuje záměr

prodat
formou výběrového řízení

rodinný dům č. p. 605 o zastavěné ploše 70,15 m2

s pozemkem parc.č. 1220 o vým. 63 m2

a s pozemkem parc.č. 1221 o vým. 504 m2

Minimální cena 3 755 740 Kč

jistina ve výši 500 000 Kč

Podrobnější podmínky lze získat na:

» úřední desce před budovou Úřadu MČ
na adrese Stará obec 10, Praha – Dolní Počernice

» internetových stránkách www.praha-dolnipocernice.cz

» telefonu 281 021 098

Hledám pronájem bytu 2+1, 3+1 nebo 3+k.k. v Dolních Počernicích 
a okolí. Jsem vedoucí prodejny Potraviny U Barborky. 
Tel. 775 669 685
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S lavnostní den nejen pro věřící
Není to tak dlouho, co titulní stránku Dolnopočernického zpravodaje zdobila fotografi e j. e. 
biskupa Karla Herbsta. Přijel tenkrát do Dolních Počernic posvětit sochu sv. Jana Nepomucké-
ho. Kdo by tenkrát hádal, že v krátké obě tu budeme mít dalšího biskupa, aby posvětil další 
sochu tohoto patrona? A koho by napadlo, že to bude dokonce arcibiskup a že bude v tentýž den 
světit i nový oltář odhalený a rekonstruovaný spolu s románskými freskami v našem kostelíku?
A přece se to stalo. Letošní 11. červen bylo pro Dolní Počernice velké datum. Celá návštěva 
pražského arcibiskupa Dominika Duky, OP, začala mší svatou, při níž vyzdvihl význam a krásu 
fresek v našem kostelíku a posvětil zmíněný oltář. Po mši si arcibiskup fresky ještě podrobněji 
prohlédl, ale to jej již na nádvoří mezi kostelem a budovou pivovaru čekal pan starosta Zbyněk 
Richter, který Dominiku Dukovi i shromážděné veřejnosti v krátkém projevu přiblížil historii 
vzniku sochy, a poté již předal slovo otci arcibiskupovi, aby mohl sochu posvětit. Potom většina 
shromážděných přešla do litinového nebo, chcete-li, divadelního sálu, kde odpovídal arcibis-
kup na dotazy, které mu přítomní pokládali. Diskusi moderoval otec Pavel Čáp, SDB, adminis-
trátor dolnopočernické farnosti. Ten ji také po určité době s díky ukončil výzvou ke společnému 
občerstvení z lahůdek připravených farníky. Celý program po tomto rautu zakončila přednáška 
Cvetomíry Cvetkové, malířky ikon, která žije v Dolních Počernicích. Představovala nám zejmé-
na postup práce na ikoně, typy ikon, jejich hlavní náměty a ikonografi cké zkratky. Celá akce 
se velice vydařila, za což patří dík všem, kteří se jakýmkoli způsobem do její přípravy zapojili. 

Tomáš Jirsák Havran
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