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Vážení čtenáři,
počínaje dnem 1. 4. 2008 jsem byl na základě 
výsledků konkursního řízení jmenován RMČ do 
funkce ředitele dolnopočerniceké školy.

Dovolte mi Vás touto cestou se svými záměry 
a současnou problematikou naší základní školy 
blíže seznámit. 

ZAMĚŘENÍ A HLAVNÍ CÍLE ŠKOLY
■ zajištění kvalitního výchovně vzdělávacího 

procesu

■ všestranný rozvoj dětí s hlavním cílem 
vychovat samostatnou, zodpovědnou 
a tvůrčí osobnost, schopnou respektovat 
názory a potřeby druhých

■ zohlednění individuality dítěte, integrace 
dětí nadaných i dětí se specifi ckými potře-
bami (SPUCH), možností specializace na 
druhém stupni dostatečnou a vhodnou 
nabídkou volitelných předmětů

■ rozvíjet klidné, spravedlivé a vstřícné pro-
středí pro žáky

■ klást důraz na rozvoj komunikačních schop-
ností, jazykových znalostí a využívání růz-
ných zdrojů informací

■ rozšířit a vhodně doplnit nabídku mimoškol-
ních aktivit žáků

■ stabilizovat a doplnit pedagogický sbor, 
zajistit učitelům a všem zaměstnancům kva-
litní pracovní podmínky a prostor pro sebe-
realizaci, vlastní iniciativu i další vzdělávání

■ vést dialog mezi školou, rodiči a zřizovate-
lem – škola otevřená široké veřejnosti, škola 
přístupná názorům dětí, rodičů, přístup-
ná novým trendům a zkušenostem zvenčí 
a zároveň poskytující informace o své čin-
nosti a práci

■ získat nové žáky dobrými výsledky, dosta-
tečnou prezentací, dobrou pověstí, aktivní 
nabídkou a úzkou spoluprací s ostatní-
mi institucemi v obci (ÚMČ, MŠ, DD), ale 
i mimo ni

■ utvářet, realizovat a podle nabytých zkuše-
ností rozvíjet kvalitní a srozumitelný školní 
vzdělávací program

■ navázat na zkušenosti a dosavadní činnosti 
školy

Úvodník
■ včasně a rychle reagovat na vzniklé problé-

mové situace a efektivně je řešit

V současné době se škola potýká s nedo-
statkem pedagogů II. stupně, nízkým počtem 
žáků v některých třídách, velmi diskutabilním 
je vybavení kabinetů odborných předmětů, 
učeben i samotné ICF učebny.

Naopak velmi dobře funguje pod vedením 
paní Chylíkové školní jídelna. Dětem i učite-
lům velmi chutná a na oběd se vždy těší.

Pevně věřím, že ve spolupráci s ÚMČ i ostat-
ními subjekty v obci se nám podaří vybudo-
vat takovou školu, o kterou budou mít rodiče 
i děti opravdu skutečný zájem.

Rád bych touto cestou poděkoval všem 
zaměstnancům školy, kterým není osud naší 
ZŠ lhostejný, tráví zde mnoho času nad rámec 
svých povinností a odvádějí opravdu nad-
standardní práci.

Školní léta bývají časem, na který si mnozí 
velmi často vzpomenou. Přál bych si, aby 
i naši žáci vzpomínali jen v dobrém a byli 
rádi, že toto období prožili v naší škole 
a nejednou se nejen ve svých myšlenkách 
i vrátili.

Na budoucí spolupráci s rodiči, dětmi 
i zaměstnanci a všemi, kterým na naší ško-
le záleží, se velmi těším a věřím, že i nadále 
budu moci působit v kolektivu lidí, na které se 
mohu opravdu spolehnout.

Bc. Jiří Schwarz, ředitel školy

Rada na svých zasedáních m. j.

č . 50 – 14. 2. 2008
nesouhlasí 
■ s jakýmkoliv řešením dopravní situace v sou-

vislosti se stavbou „Silniční okruh kolem 
Prahy – stavba 511 Běchovice – dálnice D1“, 
které by znamenalo navýšení dopravy na 
území MČ

projednala 
žádost paní Romany Falge Vondalové o poskyt-
nutí nebytových prostor na území MČ za úče-
lem zřízení anglické mateřské školy a pověřila 
Ing. Jaklovou jednáním s žadatelkou v této věci 
a předložením získaných informací RMČ

č. 51 – 21. 2. 2008
vzala na vědomí 
■ zprávu o hospodaření MČ v hlavní a hos-

podářské činnosti za období 1 – 12/ 2007 

bez připomínek

■ zprávu o čerpání dotace příspěvkových orga-
nizací za období 1 – 12/2007

■ požadavek KSZB do rozpočtu MČ na r. 2008

■ informaci o vyúčtování kulturní akce „Maso-
pustní průvod“ 

■ Záznam z jednání o fi nančním vypořádání 
hospodaření MČ s hl. m. Prahou za rok 2007 
ze dne 13. 2. 2008

■ stanovisko MHMP k možnostem poskytování 
bezúročných půjček za účelem zajištění před-
fi nancování projektů s podporou FM EHP/
Norska 

jmenuje 
■ Bc. Jiřího Schwarze s účinností od 1. 4. 2008 

do funkce ředitele Základní školy, Národních 
hrdinů 70, Praha 9 na základě výsledku kon-
kurzního řízení

souhlasí 

■ s navrženými variantami řešení dopravy 
vytěženého sedimentu z místa stavby „Ryb-
ník Martiňák, k.ú. Dolní Počernice – PD 
k rekonstrukci a odbahnění nádrže“ s tím, že 
upřednostňuje variantu č. 1 ve stopě budou-
cí cyklistické stezky, navržené v projektu 
„Rekreační park U Čeňku“

■ se zřízením parkovacích stání před pozem-
kem spol. Camping Marino Holidays v ul. 
Nad Rybníkem na pozemku č.parc. 1582/2 
na základě předem uzavřené dohody o uží-
vání za podmínky, že musí být zachována 
současná stopa komunikace Nad Rybníkem, 
včetně odvodnění, které v těchto prostorách 
probíhá

č. 52 – 28. 2. 2008
schválila 
■ přerozdělení zlepšeného hospodářského 
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výsledku hl. činnosti ZŠ za r. 2007 ve výši 
329 446,47 Kč takto:

■ částku 110 566 Kč použít na vypořádání 
ztráty z r. 2006

■ částku 218 880,47 Kč přerozdělit 50% do 
fondu rezerv a 50% do fondu odměn

■ převedení zlepšeného hospodářského výsled-
ku doplňkové činnosti ZŠ za r. 2007 ve výši 
12 378,50 Kč do fondu rezerv 

■ realizaci výtvarného záměru maďarského 
umělce Tamase Oszvalda prostřednictvím 
Otevřených ateliérů v objektu skleníku 
v zámeckém parku v jarních měsících tohoto 
roku

■ návrh ROPIDu na posílení provozu autobuso-
vé linky 109 po zrušení linky č. 168 s podmín-
kou, že bude zejména mimo dopravní špičku 
zajištěna návaznost na linku 163 a 208

■ návrh odpovědi na dopis spol. Transparency 
Internacional – čj. 465/08, vypracovaný sta-
rostou MČ a vzala na vědomí vyjádření Ing. 
Smrkovského, člena ZMČ, k témuž dopisu

■ partnerské dohody:

1.  v rámci projektu „Modernizace ZŠ“ – se 
Základní školou, Národních hrdinů 70, Pra-
ha-Dolní Počernice

2. v rámci projektu „Mlýn-regenerace histo-
ricky cenných objektů v Dolních Počerni-
cích pro vytvoření centra pro environmen-
tální vzdělávání“ – s Národní sítí Zdravých 
měst ČR a s ČVÚT, fakulta strojní

3. v rámci projektu „Mlýn-centrum environ-
mentálního vzdělávání a inovací pro veřej-
nou správu“ – s Národní sítí Zdravých 
měst ČR a s ČVÚT, fakulta strojní

■ smlouvu o zápisu MČ do publikace „Encyklo-
pedie, Praha – hlavní město České republiky“ 
v rozsahu jedné strany (zdarma) a objednáv-
ku na 5 ks této publikace (cena 350 Kč/ks) 
pro spol. PROXIMA BOHEMIA, s.r.o.

■ návrh smlouvy o pronájmu sportovní haly 
mezi ZŠ a VŠ PALESTRA 

■ projektovou dokumentaci ke stavbě „Odvod-
ňovací příkopy, retenční nádrž“ v rámci 
projektu „Rodinné bydlení Jahodnice“ 
s navrženým řešením odvodnění daného úze-
mí za podmínky, že toto řešení bude odsou-
hlaseno i správcem toku (Hostavický potok)

■ návrh, předložený ŘSD ČR „Protihluková 
opatření Dolní Počernice III. etapa“- řešení 
provedení rekonstrukce stávajících protihlu-
kových stěn za předpokladu, že při provozu 
motorových vozidel nebudou hlukem překra-
čovány platné hygienické normy

■ návrh na zbudování parkovacích stání na ul. 
Českobrodská v místech před provozovnou 
SUZUKI

vzala na vědomí: 
■ podání žádostí o spolufi nancování z Finanč-

ního mechanismu EHP/Norska pro projekty:

■ Modernizace historické budovy Základní 
školy v Praze – Dolních Počernicích

■ Mlýn – centrum environmentálního vzdě-
lávání a inovací pro veřejnou správu

■ informaci o stavu příprav projektu pro podání 
žádosti o spolufi nancování ze Strukturálních 
fondů EU v Operačním programu Praha 
– Konkurenceschopnost (OPPK):

■ Mlýn – regenerace historicky cenných 
objektů v Dolních Počernicích pro vytvoře-
ní centra pro environmentalní vzdělávání

■ Oznámení o zahájení řízení o udělení sou-
hlasu ke stavbě „mostek pro pěší“ v rámci 
stavby „Zkapacitnění propustku na Hostavic-
kém potoce pod komunikací Českobrodská“ 
a požaduje, po dobu výstavby mostku pro 
pěší, zajištění provizorního přechodu pro pěší 
a cyklisty

■ informaci o kladném vyjádření Policie ČR 
k záměru na vymezení jednoho parkovacího 
místa pro invalidy na chodníku před čp. 5 a 6 
(pošta, infocentrum, knihovna)

č. 53 – 6. 3. 2008
schválila 
■ program 11. zasedání ZMČ

■ sídlo spol. Zandia, a.s. na adrese Národních 
hrdinů 3, Praha 9

■ poskytování příspěvku na částečné krytí 
nákladů na pobyt Martina Stránského, obča-
na MČ, v IC Zahrada v r. 2008 ve výši 1000 Kč 
měsíčně s účinností od 1. 1. 2008

■ Zprávu o činnosti RMČ za II. pol. 2007, 
zpracovanou Ing. Jaklovou, která bude 
předložena na 11. zasedání ZMČ

■ použití fi nančních prostředků z fondu rezerv 
MŠ DUHA ve výši 50 tis. Kč na obnovu her-
ních prvků na zahradě MŠ

■ uzavírku ul. Národních hrdinů v úseku od 
budovy ZŠ na hranici katastru směrem do 
Horních Počernic dne 4. 5. 2008 od 9.00 
do 15.00 za účelem pořádání Počernického 
duatlonu

■ výši platu řediteli ZŠ s účinností od 1. 4. 2008

■ úpravu platu ředitelce MŠ DUHA s účinností 
od 1. 4. 2008

■ pořádání společné akce MČ Praha – Dol-
ní Počernice a Veteran Car Club Praha 
„Prvomájové veteránské setkání“ v areálu 
zámeckého parku dne 1. 5. 2008 a příspě-
vek Veteran Car Clubu Praha na náklady 
této akce ve výši 5 tis. Kč 

■ ověřovací studii pro budoucí využití čp. 4, 
Národních hrdinů

■ vyhlášení výběrového řízení na prodej čp. 72 
za min. cenu dle znaleckého posudku

č. 54 – 18. 3. 2008
schválila 
■ partnerskou dohodu se spol. Lesy hl. m. 

Prahy v rámci projektu „Mlýn – regenerace 
historicky cenných objektů v Dolních Počer-
nicích pro vytvoření centra pro environmen-
tální vzdělávání “

č. 55 – 20. 3. 2008
schválila
■ prodloužení smlouvy pronájmu čp. 11 do 

30. 6. 2009

■ bezplatné využití budovy mlýna pro 

konání kulturní akce FEST 26 ve dnech 
28. a 29. 3. 2008 s tím, že dostatečný 
počet mobilních WC pro návštěvníky této 
akce zajistí pořadatel

■ objednávku na zajištění stavební dokumenta-
ce na projekt „Mlýn – centrum environmen-
tálního vzdělání a inovací ve veřejné správě 
(čp.3) pro arch. Jana Hájka v hodnotě 490 
tisíc Kč (bez DPH)

■ ukončení nájemní smlouvy na část objek-
tu čp. 39 s akad. mal. Romanem Frantou 
k 30. 5. 2008

■ navrženou změnu v architektuře rodinných 
dvojdomů v lokalitě jižně od ul. Národních 
hrdinů (pod Ekospolem) a návrh změny zajiš-
tění dopravy v klidu na pozemcích u RD dle 
čj. 545/08 s podmínkou, že bude dodržen 
koefi cient zeleně

neschválila převedení 2 vyhrazených parkova-
cích míst před čp. 12 v ul. Bakurinova pro potře-
by majitele této nemovitosti

požaduje po dobu rekonstrukce mostu přes 
Rokytku, provedení provizorního přemostění 
Rokytky s řízeným provozem světelnou signali-
zací a vyloučením nákladní dopravy při zajištění 
minimálního dopadu na současnou vzrostlou 
zeleň. V případě nutnosti bude kříž s Kristem 
provizorně přemístěn a po dokončení stavby 
znovu osazen. Tuto variantu objízdné trasy MČ 
požaduje i za cenu, že po dobu stavby bude 
vyloučena či omezena doprava MHD, případně 
řešena náhradními vozidly – mikrobusy.

nesouhlasí s návrhem objízdné trasy Běchovi-
ce – Dolní Počernice přes Vinici ani přes Horní 
Počernice

č. 56 – 28. 3. 2008
schválila 
■ pořádání plánovaných akcí DD v areálu 

zámeckého parku a jeho bezplatné užívání 
pro tyto akce

■ úhradu členského příspěvku pro asociaci 
Národní síť Zdravých měst ČR ve výši 5 tis. Kč

■ výpověď z nájemní smlouvy se spol. Český 
statek, s.r.o. 

■ příspěvek MČ ve výši 10 tis. Kč na projekt 
prevence kriminality, určeného pro seniory, 
s názvem „Informace po ruce“

■ zadání zakázky na opravu lávky přes Hosta-
vický potok v ul. Národních hrdinů truhlářství 
Fischer, Bakurinova 50

■ umístění sluneční markýzy nad předzahrád-
kou restaurace Léta páně za podmínky, že 
bude snadno odstranitelná

ukládá 
■ tajemníkovi ÚMČ zveřejnit záměr na pro-

nájem 2 apartmánů v čp. 6 (infocentrum) 
formou výběrového řízení a za podmínek 
stanovených programem JPD2

č. 57 – 2. 4. 2008
souhlasí 
■ s úplatným převodem pozemku č.parc. 211 

v k.ú. Dolní Počernice (býv. sušička) o výměře 
8 410 m2

■ se stavbou kanalizační, vodovodní a plynové 
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Upozornění
Platnost občanských průkazů vydaných do 
31. 12. 2003 končí 31. 12. 2008 bez ohledu na 
údaj o platnosti, uvedený na tomto OP.

Zákonem č. 395/2005, který nabyl účinnosti dne 
1. října 2005 je stanoveno, že občanské průkazy 
bez strojově čitelných údajů, vydané do 31. pro-
since 2003, nepozbývají platnost u občanů na-
rozených před 1. lednem 1936 (jedná se o osoby 
starší 70 let), pokud není v těchto občanských 
průkazech doba ukončení platnosti vyznačena 
konkrétním datem. I tito občané však mohou 
požádat o výměnu občanského průkazu. Za 
výměnu občanských průkazu bez strojově čitel-
ných údajů se správní poplatek nevybírá. 

Od 1. ledna 2006 lze k cestám do států Evrop-
ské unie používat pouze občanský průkaz se 
strojově čitelnými údaji (tyto občanské průkazy 
nemohou mít odstřižený roh z důvodu změny 
povinných údajů). 

Podrobné informace lze získat na webových 
stránkách Ministerstva vnitra:
http://www.mvcr.cz/rady/zakladni/obcan.html

přípojky pro stavbu Camping Marino Holidays 
na pozemku č. parc. 1582/2 (ul. Nad Rybní-
kem) a č.parc. 26 v k.ú. Dolní Počernice s tím, 
že stavební odd. ÚMČ vypracuje konkrétní 
podmínky pro stavbu na pozemku č.parc. 
1582/2 (komunikace ul. Nad Rybníkem)

■ s předloženou studií k projektu Rekreační 
park U Čeňku – Černý Most, Dolní Počerni-
ce, vypracovanou spol. D-Plus Projektová 
a inženýrská, a.s. v prosinci 2007 s upo-
zorněním na nesrovnalosti v textové části 
doporučuje, aby výstavba cyklistických stezek 
byla koordinována s odbahněním rybníka 
Martiňák a byly pro odvoz bahna z rybníka 
zbudovány komunikace v souladu s návrhem 
na vedení cyklostezek v rámci navrženého 
projektu rekreačního parku, které budou 
posléze jako cyklostezky sloužit. V této věci 
již bylo jednáno s OOP a s OMI MHMP (man-
dátní fi rma STAVOKONTROL) a proto by bylo 
vhodné tuto část realizace projektu vzájemně 
koordinovat.

požaduje, aby zástupci MČ Praha – Dolní 
Počernice byli zváni na všechna jednání týkající 
se řešení charakteru a realizace projektu

schválila 

■ úpravu některých poplatků pro místní 
knihovnu:

■ navýšení poplatku z prodlení : 1. upomín-
ka 20 Kč, 2. upomínka 30 Kč, 3. upomínka 
(doporučený dopis) 40 Kč

■ vratný poplatek 300 Kč za výpůjčku knih 
s pořizovací cenou od 500 Kč 

■ zadání zpracování znaleckého posudku na 
zdravotní stav stromů na pozemku u čp. 284 
(hotel Svornost) a podél ul. Českobrodská 
od ul. Rudníkovské k ul. Bohuslavické (před 
SUZUKI)

■ objednávku na zpracování posudku k projek-
tové dokumentaci „Mlýn – centrum environ-
mentálního vzdělávání a inovace ve veřejné 
správně“ pro energetického auditora Prof. 
Ing. Jiřího Petráka, CSc. ve výši 20 tis. Kč. 

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

Ing. Hana Jaklová,
zástupce starosty MČ

Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych vás informoval o výjimečné 
akci, která se uskutečnila v jarních měsících 
letošního roku.

Hlavní město Praha spolu s Městskou částí 
Praha – Dolní Počernice se přihlásily do sou-
těže o nejlepší investiční záměr roku 2007 
s projektem „Revitalizace zámeckého areálu 
Dolní Počernice“. Soutěž každoročně vypisuje 
Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Ministerstvo 
místního rozvoje České republiky, Ministerstvo 

Nejlepší 

investice 

roku 2007

průmyslu a obchodu České republiky a Veletrhy 
Brno, a.s. Posuzovaný investiční záměr zahr-
noval soubor staveb: „Rekonstrukce Velkého 
Počernického rybníka“, „Vybudování přírodního 
amfi teátru v zámeckém parku v Dolních Počer-
nicích“ a „Společné kulturní centrum MČ Praha 
– Dolní Počernice a MČ Praha 14“. Většině z vás 
jsou tyto stavby důvěrně známé, takže není nut-
né je podrobněji popisovat. 

Požadované podkladové materiály byly zaslány 
do soutěže 12. března 2008. Hodnotící komise 
zasedala 19. března 2008. Ojedinělost a opráv-
něnou nominaci našich projektů spolu se mnou 
tento den obhajovala Ing. Johana Chalupová 
z odboru fondů EU pražského magistrátu před 
hodnotící komisí. Hlavní kritéria hodnocení byla 
kvalita investičního záměru, ekonomické a tech-
nické parametry investice a zvládnutí investiční-
ho záměru po stránce jeho provedení.

Výsledek soutěže byl pro nás nad očekávání pří-
znivý, neboť jsme spolu s dalšími dvěma projek-
ty získali titul „Nejlepší investice roku 2007“. 

Ocenění jsem převzal v Brně dne 22. 4. 2008 
v rámci slavnostního večera pořádaného 
u příležitosti 80 let od vzniku brněnského 
výstaviště. Oslavy v Rotundě pavilonu A se 
zúčastnili představitelé vlády ČR, zástupci 
podnikatelské a architektonické obce, před-
stavitelé Veletrhů Brno, města Brna a význam-
ní zahraniční účastníci. 

Z pohledu naší městské části představuje udě-
lení této ceny veliký úspěch, který nás zavazuje 
do budoucna k realizaci dalších, co nejkvalitněj-
ších investičních záměrů, ale také ocenění dobře 
vykonané práce.

Zbyněk Richter
starosta MČ Praha – Dolní Počernice

4  Nějlepší investice roku 2007



10. zasedání dne 11. 2. 2008
■ Byla schválena garance MČ na fi nancování 

vlastního podílu projektu Finančních mecha-
nizmů EHP/Norska na akci „Modernizace his-
torické budovy Základní školy v Praze – Dol-
ních Počernicích“ ve výši 6,45 mil. Kč (15% 
z celkových nákladů) na roky 2009 a 2010 
a poskytnutí bezúročné půjčky od hl. m. 
Prahy ve výši 36,55 mil. Kč pro případ, že by 
žádost MČ Praha – Dolní Počernice u Finanč-
ních mechanizmů EHP/Norska byla úspěšná.

■ MČ převzala do svého majetku herní prv-
ky dětského hřiště „Radost“ v celkové výši 
investičních nákladů 416 845 Kč a „Motýlí 
dům“ od Linhartovy nadace, specifi kovaných 
v Protokolu čj. 54 v celkové výši investičních 
nákladů 288 861 Kč.

■ Zastupitelstvo schválilo prodej čp. 72 (bývalé 
sídlo úřadu) a pověřilo RMČ uskutečněním 
tohoto prodeje.

■ Byl schválen návrh na změnu ÚP pozemku 
parc. č. 559, předložený manžely Nováko-
vými.

Zastupitelstvo schválilo:
1. členství MČ Praha – Dolní Počernice v aso-

ciaci Národní síť Zdravých měst ČR

2. „Deklaraci Zdravého města“ v před-
loženém znění bez připomínek

3. návrh partnerské dohody mezi MČ Praha 
–  Dolní Počernice a Národní sítí zdravých 
měst ČR za účelem spolupráce na projek-
tech MČ

■ byla schválena žádost o podporu z FM EHP/
Norska k záměru „Mlýn – centrum environ-
mentálního vzdělávání“ a zároveň garance 
podílu MČ ve výši 15% z celkových nákladů

■ byl schválen záměr na rozšíření parkovacích 
ploch na území MČ

ZMČ vzalo na vědomí:
■ zápis z dílčího přezkoumání hospodaření MČ 

za rok 2007

■ příkaz starosty č. 1/08

■ konkurzní řízení na ředitele ZŠ

■ přípravu rozpočtu MČ

■ dopravní řešení křižovatky typu „diamant“ 
– starosta informoval o výsledku jednání, 
ze kterého vyplynulo záporné stanovisko ke 
zřízení této křižovatky ze strany Ministerstva 
vnitra a Ministerstva dopravy. Naopak vedení 
HMP (majitel pozemku) a vedení MČ Praha – 
Běchovice (propojení Pražského okruhu s ul. 
Mladých Běchovic) tuto variantu podporuje. 
V důsledku tohoto jednání bude odloženo 
projednání US Dolní Počernice-sever.

■ výzvu k předložení podnětů pro novelizaci 
zákona o hl. m. Praze a Statutu HMP 

■ zápis z jednání redakční rady DPZ

■ informace o vydání knihy „Rokytka, putování 
k pramenům“ (kniha je k dispozici v infocen-
tru a v místní knihovně)

■ informaci o zahájení rozsáhlé úpravy zeleně 
na území MČ.

11. zasedání dne 18. 3. 2008
Zastupitelstvo schválilo:
■ rozpočet MČ na r. 2008

■ předložení žádosti „Mlýn – regenerace his-
toricky cenných objektů v Dolních Počerni-
cích pro vytvoření centra environmentál-
ního vzdělávání“ s celkovým rozpočtem 
85 073 172 Kč v rámci vyhlášené výzvy 
k předkládání projektových žádostí v Ope-
račním programu Praha 

■ Konkurenceschopnost a poskytnutí 10% 
podílu způsobilých výdajů projektu z roz-
počtu MČ Praha – Dolní Počernice, tj. 
8 507 317,2 Kč a fi nancování nezpůsobi-
lých výdajů projektu

Ředitel ZŠ Dr. Krejza ve svém vystoupení zhod-
notil své dlouholeté působení ve funkci ředi-
tele zdejší základní školy, které svou rezignací 
k 31. 3. 2008 ukončí vzhledem k odchodu do 
důchodu. Popřál svému nástupci vstřícné jed-
nání ze strany zřizovatele a ostatních orgánů 
především v oblasti zajištění dostatečné výše 
fi nančních prostředků pro školu.

Zastupitelstvo dále schválilo:

■ převod studny na pozemku parc. č. 1354/1 
v pořizovací hodnotě 55 760 Kč od Jezdecké-
ho klubu POČIN do majetku MČ

■ návrh podnětů pro zpracování nového ÚP HMP

■ Ověřovací studii na využití velkostatku čp. 4, 
která bude předložena vedení hl. m. Prahy

■ výši odměn neuvolněných členů ZMČ v soula-
du s Nařízením vlády č. 79/2008 Sb.

Zastupitelstvo přijalo souhrnné stanovisko 
k podnětu zastupitelů Ing. Nožičky a Mgr. Šant-
la „Žádost o zabezpečení prošetření podezření 
z nezákonné činnosti vedení MČ Praha – Dolní 
Počernice“.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
■ zprávu o činnosti rady MČ za druhé pololetí 

r. 2007

■ zápis z jednání redakční rady DPZ ze dne 
10. 1. 2008

■ zápis z jednání Finančního výboru ZMČ ze 
dne 5. 3. 2008

■ studii rodinných dvojdomků v lokalitě jižně 
od ul. Národních hrdinů (pod Ekospolem)

■ dopis Transparency International čj. 465/08

■ kopii stanoviska Ing. Smrkovského k dopisu 
čj. 465/08, odeslaného dne 23. 2. 2008

■ žádost o dotaci z „Norských fondů“ na 
modernizaci budovy ZŠ

■ žádost o investiční dotaci z rezervy rozpočtu 
hl. m. Prahy pro MČ

■ zápis z dohodovacího jednání US Dolní Počer-
nice – sever

■ studii Rekreačního parku „U Čeňku“

■ návrh ŘSD ČR na výměnu protihlukových stěn 
za přemostěním rybníka – čj. 464/08

■ žádost redakční rady DPZ o pomoc při zpra-
cování nové rubriky, která se bude zabývat 
seznámením s občany Dolních Počernic, kteří 
se v minulosti podíleli na vedení obce

■ informaci o poskytnutí sponzorského daru 
v hodnotě 15 tis. Kč od nadačního fondu 
Kapka naděje na podporu činnosti Jezdec-
kého klubu POČIN

■ informaci o tom, že Odbor fondů EU MHMP 
vybral projekty realizované na území Dolních 
Počernic za přispění fondů EU do soutěže 
o nejlepší investiční záměr v ČR za r. 2007, 
které budou starostou prezentovány před 
hodnotící komisí (pozn. – projekty realizova-
né v Dolních Počernicích, byly vyhodnoceny 
jako nejlepší)

■ informaci o souhlasném vyjádření Policie ČR 
k možnosti vyhrazení jednoho parkovacího 
místa na chodníku před poštou pro potřeby 
tělesně postižených občanů

Toto jsou pouze stručné informace o jedná-
ních ZMČ. Úplný text zápisu je k dispozici na 
ÚMČ a na webových stránkách www.praha-
dpocernice.cz

Zpracovala Hana Moravcová

Informace ZMČ

Informace ZMČ  5

UPOZORNĚNÍ 

PRO MAJITELE PSŮ
Termín splatnosti místního poplatku ze 

psa je každoročně 31. březen. Žádáme 
proto všechny majitele psů, kteří v letoš-
ním roce poplatek ještě neuhradili, aby tak 
neprodleně učinili. Při nezaplacení místní-
ho poplatku v daném termínu jsme nuceni 
uplatňovat sankční opatření. 

ÚMČ Praha – Dolní Počernice



Městská část Praha - Dolní Počernice, Městská část Praha 14, občanské sdružení POČIN, 

společenství Molechet a dolnopočernický klub důchodců

vás zvou na společné

Májování
Sobota dne 24. května 2008
 v době od 14.00 do 18.00 hodin

Zámecký park v Praze – Dolních Počernicích a zámecká zahrada v Praze – Hostavicích

PROGRAM:

PRAHA – DOLNÍ POČERNICE

Občerstvení všeho druhu: restaurace „LÉTA PÁNĚ“ a stánkový prodej 

AREÁL U KONÍ
14.00 hod.

MALÝ PARKÚR – ukázky dresúry koní

PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR 
v ZÁMECKÉM PARKU
14.00 hod.

Úvodní slovo starosty MČ Praha – Dolní 
Počernice p. Zbyňka RICHTERA

14.00 – 18.00 hod.
PROMENÁDNÍ KONCERT , hudební blo-
ky kapely „TOMÁŠOVÉ“ z Kutné Hory

DIVADELNÍ SÁL
16.00 hod.

TŘI POHÁDKY S PÍSNIČKOU, hraje diva-
delní soubor Pohádka Praha 

VÝSTAVNÍ SÁL (2. poschodí) 
14.30 hod.

VERNISÁŽ VÝSTAVY

Michala PIVARČIHO a Václava HANÁKA 
900 km ŠPANĚLSKEM „na konec světa“
Výstava vznikla za podpory GRANTU 
MČ Praha 20.

ZÁMECKÝ PARK 
16.00 – 17.00 hod.

JÍZDY NA HUCULSKÝCH KONÍCH 

po celé odpoledne

RYTÍŘSKÝ VÝCVIKOVÝ TÁBOR

DŘEVĚNÉ MEČE

MLÝN

po celé odpoledne
VODNÍCI NA VÝMĚNKU

PRAHA – HOSTAVICE

ODPOLEDNE PLNÉ POHÁDEK
14.00 hod.

DOKTOR BOLÍTO

15.00 hod.
PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU

16.00 hod.
VO HLOUPIM HONZOJ

17.00 hod.
ŠAMANKA MANKA

V AREÁLU ZÁMECKÉ ZAHRADY 
BUDE :

HOROLEZECKÁ STĚNA

PONY JÍZDÁRNA

NAFUKOVACÍ SKÁKADLO

DĚTSKÝ KOLOTOČ

STÁNKY S OBČERSTVENÍM 

Doprava 
MEZI ČERNÝM MOSTEM 
A HOSTAVICEMI TERÉNNÍ VŮZ HUMMER

Zastávky:
RYBNÍK MARTIŇÁK

PENSION ČESKÝ STATEK

ZASTÁVKA ČD

ZÁMEK V HOSTAVICÍCH



DO MLÝNA PRO CAROL 
Nazvali jsme jej NonRo©kFest, ale „non“ 
znamenalo 9. rok fungování Klubu 26, nikoli 
nějakou negaci. Přesto pokud by letošní jarní 
půlročník FESTu 26 hodnotil pesimista, mohl 
by konstatovat, že jej od začátku provázela 
smůla: nejprve jsme si uvědomili, že původně 
ohlášený termín vychází na Velikonoční tridu-
um, pak jsme se dozvěděli o vážném onemoc-
nění jednoho z pěti organizátorů, se kterým 
jsme tedy nemohli počítat, další „jobovkou“ 
bylo, že nebudeme moci využít naše již tradič-
ní útočiště – ledové sklepy, protože stavební 
práce rekonstrukce pivovarského dvora by 
neumožnily bezpečný vstup. A pak už to šlo 
jedno za druhým: slíbený zvukový aparát se 
porouchal a případný náhradní byl mezitím 
zapůjčen jinam; několikrát jsme museli pře-
dělávat plakátky – mj. proto, že onemocně-
li členové jedné kapely a jejich náhradníci 
nebyli vůbec k zastižení; ve mlýně, který nám 
ÚMČ laskavě zapůjčil místo ledových sklepů, 
bylo nainstalováno „peklo“ (to obětavě nar-
ychlo „odinstalovala“ paní Václavková s paní 
Brožovou) a i tam se již projevovaly staveb-
ní práce, takže původní (už tak nevyhovují-
cí) pódium bylo rozebráno a uprostřed sálu 
byla hromada suti z díry probourané ve zdi 
pro odpadové potrubí sousedních místností, 
zatímco všude kolem byla sláma, rákos a špí-

V sobotu dne 26. 4. 2008 se v JK POČIN v Dolních Počernicích konal Den otevřených dveří. 
Obloha byla od rána téměř bez mráčku, chvílemi svítilo i sluníčko a tak páteční, téměř celodenní 
déšť, připomínaly jen velké louže na jízdárně. Ty ale naštěstí nebyly překážkou pro naplánovaný 
program, a tak ukázky hipoterapie, jezdecké ukázky, soutěže pro děti i vození dětí proběhly bez 
nejmenších problémů. Radost všem dětem přinesly i dárky z tomboly a skotačení čtyřtýdenních 
kůzlátek Boženky a Frantíka. Irská hudba a grilované klobásky doplnily příjemnou atmosféru 
celého dne, kterého se zúčastnilo asi 220 návštěvníků a 30 členů jezdeckého oddílu. 

Děkujeme všem sponzorům, kteří tuto akci podpořili. Díky nim a díky všem, kteří naše pozvání 
přijali, se první Den otevřených dveří opravdu vydařil. 

Kolektiv JK POČIN

POČIN o svých počinech

Den otevřených dveří 
v jezdeckém klubu

na. A ani sám průběh 
FESTu nebyl úplně 
bez potíží: nejprve 
nešel proud vůbec, 
potom po zásahu 
tajemníka Ing. Stříš-
ky, za který děkujeme, 
sice šel, ale během 
koncertů několikrát 
vypadl; přijela kapela 
kterou jsme nezvali, 
ale která byla pře-
svědčena, že má 

zaskakovat za jinou; onemocněl jeden ze 
3 zvaných DJů, takže odpadl sobotní program 
neživé scény; pivo došlo ještě před koncem 
akce; a – jak jsem byl informován zklamaný-
mi fanynkami – korunu všemu nasadil zpěvák 
nejmenované kapely, který si letos poprvé 
při vystoupení nesvlékl triko… Mohlo by se 
tedy zdát, že letošní jarní půlročník FESTu 26 
musel stát za nic. Opak je však pravdou: díky 
menším „útulnějším“ prostorům a společně 
prožitým „černým hodinkám“ vládla mezi 
všemi velmi přátelská atmosféra; nečekaná 
kapela nakonec šikovně doplnila program; 
nedostatečné zásoby piva zabránily mož-
né nadměrné konzumaci a z ní plynoucím 
komplikacím a potížím; nové prostředí opět 
oslovilo návštěvníky a rozbilo některé vzni-
kající stereotypy. Měl jsem to štěstí, že jsem 
seděl u vstupní brány v čase, kdy odcházela 
většina návštěvníků, takže jsem slyšel jejich 
reakce a dojmy, které měli potřebu mi sdě-
lovat. A musím s potěšením konstatovat, že 
byly natolik pozitivní, že nám to dodalo opět 
novou chuť a elán do pořádání dalších půl-
ročníků, přestože jsme při přípravách tohoto 
půlročníku už měli i „zaječí úmysly“. Děkuji 
tedy moc hrstce statečných, kteří celý FEST 26 
tentokrát připravili a táhli, zejména Petrovi 
Honzíkovi, bratrům Roušům a Báře Kučero-
vé. Pln zmíněného elánu se již těším na to, 
co nám přinesou přípravy příštího (zářijové-

ho) půlročníku. Věřím, že všem výzvám, které 
vyvstanou, budeme schopni úspěšně čelit. 
Stále však také doufám, že se najdou další 
nadšenci, kteří nám pomohou, aby 18. pokra-
čování této již devítileté tradice dopadlo co 
nejlépe. Je-li někdo takový mezi vámi, kon-
taktujte mne laskavě na tel. 737766383 nebo 
na e-mailu fest26@email.cz. Další informace 
naleznete na našem webu www.fest26.cz. 
Jednu důležitou věc však nemohu opomenout 
- to co nás na celé té práci těší snad vůbec 
nejvíce je, že je náš festival benefi ční, takže 
veškerý výtěžek posíláme na Adopci na dál-
ku – tedy na podporu studia dětí v chudých 
zemích. A naše výsledky v minulém roce, kdy 
jsme kromě dvou půlročníků v mezičasech 
uspořádali i dvě menší akce v klubu Matrix, 
nás přesvědčily, že bychom měli být schopni 
jedno „adoptivní“ dítě sponzorovat z výtěžků 
FESTu 26 sami. Do budoucna bude tedy pří-
jemkyní naší pomoci malá ugandská školačka 
Carol Namabiro.

Havran
generální prezident FESTu 26

Občanské sdružení POČIN
– počernická iniciativa
U Koní 592
tel.: 281 931 131, 737 766 383, 603 212 272
konto: Poštovní spořitelna 158412996/0300 
pocin@volny.cz
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Výstava 
Velikonoční 
inspirace 2008
Výstava Velikonoční inspirace, kterou ve spolu-
práci se základní školou a občanským sdružením 
Počin připravila naše městská část, probíhala 
ve třech dnech a to od soboty 8. do pondělí 
10. března 2008. 

Výstava se uskutečnila ve dvou rovinách. Ve sto-
dole pensionu Český statek, byla instalována tra-
diční velikonoční aranžmá připravená Václavem 
Navrátilem, Evou Vavrouškovou a Ing. Jolanou 
Polochovou a nápaditá, pestrá a veselá výsta-
va, kterou připravili žáci a pedagogové zdejší 
základní školy. Výstavy vhodně doplnila rodina 
Jirsákova svými tradičními ukázkami zvyklost-
ních pokrmů a velikonočního pečiva. 

V prvních dvou výstavních dnech (sobota 
a neděle) se návštěvníci, především pak děti, 
mohly naučit jak se plete pomlázka, co lze vytva-
rovat z vizovického těsta, jak se vyrábějí fi gurky 
z kukuřičného šustí, co jsou to batikovaná vejce 
i jaká lze dělat kouzla z obyčejného papíru. Ke 
koupi byla užitá keramika, kraslice, jarní květino-
vé vazby i výborné „královské vafl e“. Ve dvoře 
pensionu pak po oba hlavní dny předváděl svoje 
dílo umělecký kovář.

Souběžně byly otevřeny i sousední prostory 
regionálního muzea. Zde bylo možno zhlédnout 
pletení košíků, ošatek a táců z pedigu a v infor-
mačním centru pak ukázky paličkování a zdobe-
ní vejdumků sítinou jezerní. V hlavním prostoru 
informačního centra byla zároveň instalována 
malá výstava starých hraček, která potěšila nejen 
ty nejmenší. 

V neděli 9. března vyšel ve 14.00 hodin od pří-
rodního amfi teátru v zámeckém parku průvod 
děvčat, která spolu s krojovanými jezdkyněmi 
na huculských koních a za hlasitého skando-
vání říkadel určených pro toto období vynesla 
Moranu (Zimu) k říčce Rokytka, aby ji pak hořící 
poslala z Počernic nadobro pryč.

Krom návštěvníků z širokého okolí, kterých bylo 
na stovky, ještě v pondělí zhlédli výstavy i žáci 
základních škol z Dolních Počernic a Běchovic.

Vlasta Václavková

fo
to

 K
ar

el
 V

os
tá

kt
a





CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI ?
■ VÝSTAVY – Paličkovaná krajka 

a výšivky Lenky Heřmanové a Evy 
Vavrouškové

■ FOTOMOZAIKY Ivany ČERNÉ

■ k poslechu i tanci bude hrát VARTA 
MUZIK Františka Komínka 

■ OPÉKANÁ SELATA 

v sobotu 31. května 2008
od 13 hodin v prostorách zámeckého parku

PROGRAM: 
soutěže všestrannosti a odvahy

koníci

velký buřtopek

od 13.30 hod. na přírodním amfi teátru
pohádka: „O ČERVENÉ KARKULCE“a LOUTKOVÉ VARIETÉ

občerstvení a další radosti

SVÁTEK SOUSEDŮ

MČ Praha – Dolní Počernice 
vás zve na

27. května 2008 
od 19.00 do 22.00 hodin

Úřad MČ Praha
 – Dolní Počernice

DĚTSKÝ 
DEN

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

který pořádají spolu se základní školou, dětským domovem, 
Linhartovou nadací a salesiánským střediskem mládeže v Dolních Počernicích

KONÁ SE ZA KAŽDÉHO POČASÍ! VSTUP VOLNÝ!

MÍSTNÍ 

KNIHOVNA
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH

Petr Maděra Černobílé rty

Khaled Hosseini Lovec draků

Cormac McCarthy Cesta

Ian McEwan Na Chesilské pláži

Stephen King Lisley a její příběh

Stephen J. Cannell Trefa do černého

Agatha Christie Zlatá brána otevřená

P. D. Jamesová Plány a touhy

Val McDermid Hrob tetovaného

John Sandford Nahá oběť

Wilbur A. Smith Řeka bohů IV

Danielle Steel Nerovný vztah

NAUČNÁ LITERATURA

Petra Regelin
Zdravé kosti a klouby 
pomocí Pilatesovy 
metody

M. Schwichtenberg Cvičení pro zdravé klouby

Kolektiv
1000 řešení alternativní 
medicíny

Petr Hora-Hořejš
Toulky českou minulostí 
11.

Jiří Macoun
Významné bitvy v 
Čechách a na Moravě

Jiří Macoun Československé pevnosti

Jiří Šulc Dva proti Říši

Pavel Toufar
Kruté příběhy z české 
historie

Miloš Havelka
Spor o smysl českých 
dějin 1938-1989

Václav Klaus
Modrá, nikoli zelená 
planeta

Jiří Kuběna Paměť básníka

Radomil Hradil
Rokytka. Putování k 
pramenům

LITERATURA PRO MLÁDEŽ

Olga Černá Poklad starého brouka

Joanne Rowlingová
Harry Potter a relikvie 
smrti

Philip Pullman
Jeho temné esence /Zlatý 
kompas, Jedinečný nůž, 
Jantarové kukátko/

Christiane Gohlová Julie na koňské farmě

Kateřina Janouchová Jak jsem přišel na svět

DVOJJAZYČNÁ LITERATURA – AJ/ČJ

Oscar Wilde
Šťastný princ a jiné 
pohádky 

Různí autoři Skotské pohádky 

Edgar Allan Poe
Jáma a kyvadlo a jiné 
povídky

CO MŮŽETE PŘINÉST VY ?
■ Sladké i slané dobroty 

a DOBROU NÁLADU

KONÁ SE ZA KAŽDÉHO POČASÍ

Základní škola
a Praktická škola v Úvalech        

INZERCE

přijme od 1. 9. 2008 
učitelku na plný, případně i na částečný úvazek 
(nejlépe se speciální pedagogickou aprobací – není podmínkou). 

Nabízíme práci v “rodinné” atmosféře malé školy. 
Tel.: 281 981 244, 739 455 070

10  Pozvánky, místní knihovna



PO STOPÁCH KRAKONOŠE
Přestože v Praze již začínalo jaro, předškoláci ze třídy Sluníček se již tradičně vypravili od 8. 3. do 
15. 3. 2008 za sněhem do Pasek nad Jizerou na ozdravný pobyt. A protože nám počasí přálo, děti 
si užily zimních radovánek, hledaly Krakonošův poklad, navštívily Krkonošské muzeum, pozná-
valy přírodu a hlavně upevnily vztahy mezi sebou. Týden byl moc prima. Děti doprovázely třídní 
učitelky Jana Lněničková, Lenka Kymrová a paní ředitelka Danka Exnerová.

Lenka Kymrová, zástupkyně ředitelky

NOC S ANDERSENEM
V pátek 28. 3. 2008 v 19. hodin se letos poprvé 
vydaly děti ze třídy Sluníček zpět do mateřské 
školy, kde na ně již čekalo velké překvapení 
– všem známá postavička Večerníčka je přiví-
tala na „Kouzelné noci plné pohádek“. Posel-
stvím této mezinárodní akce je oživit u dětí 
zájem o knihu a čtené slovo. Večerem nás pro-
vázela písnička Pohádkový les, poslech četby 
oblíbených pohádek, hádanky pohádkových 
postav, tanečky a tajuplná cesta pohádkovou 
chodbou do postýlek. Pohádkou na dobrou 
noc se s dětmi Večerníček rozloučil. 

Po probuzení na děti čekaly na stromě Pohád-
kovníku malé dárečky. Za úspěch celé akce 
a rozzářené oči dětí chceme poděkovat těm, 
kteří přijali pozvání k předčítání : p. starostovi 
Zbyňku Richterovi, p. knihovnici Světle Par-
kanové, a p. řediteli DD Martinu Lněničkovi. 
Dík patří i p. Lexové za sponzorské zajištění 
kostýmu Večerníčka, p. Causidisové za umož-
nění prezentace akce v rozhlasovém vysílání 
Radiožurnálu Praha a taktéž rodičům dětí za 
zapůjčení kostýmů pohádkových postav.

Organizátorky akce: Jana Lněničková, Lenka 
Kymrová, Dana Dufková a ředitelka MŠ Danka 
Exnerová

Lenka Kymrová, zástupkyně ředitelky

Mateřská škola

Mateřská škola  11



Máme první Miss Praha 
dětských domovů
 8. března na mezinárodní den žen se poprvé konalo krajské kolo Miss dětských domovů. Jelikož 
v Praze je málo domovů, tak jsme zároveň pozvali dívky ze Středních Čech. S akcí nám pomohla 
agentura Nari Models, která má zkušenosti v modelingu. Děvčata se nejdříve představila, poté 
měla volnou disciplínu (většinou tanec) a na závěr se konala promenáda. Po dobrém obědě se 
vyhlašovala Miss a Talent roku. Vítězkou Miss Praha dětských domovů 2008 se ze 7 účastnic 
stala Petra Gablová (viz. foto) z Dolních Počernic. Ta se stala i talentem roku 2008 pro Prahu 
a Střední Čechy. Soutěž Středních Čech se zúčastnilo 8 dívek ze tří dětských domovů. Miss Střed-
ní Čechy dětských domovů 2008 je Simona Csanyi z Pyšel. Obě děvčata se zúčastní soustředění 
v Dětském domově ve Volyni, které pořádá fi nále Miss ČR dětské domovy. My budeme držet 
palce, aby naše krásky uspěly proti celé republice. Byl to příjemný den a věřím, že se tím nastar-
tovala další tradice.

Martin Lněnička, ředitel DD

Závod s nejdelší tradicí, který spolupořádá 
Dětský domov a Školní jídelna Dolní Počerni-
ce, 1. sportovní občanské sdružení a o. s. VÍCE 
RADOSTI, byl letos v dřívějším termínu a to ve 
dnech 18. – 20. 4. 2008. Kvůli nutným změnám 
v termínu nakonec přijelo pouze 20 dětských 
domovů, což je určitě škoda.

Sobotní program byl zahájen maminkou 
Lucky – paní Helenou Hanušovou u místní 
ZŠ zapálením Počernického ohně (obdoba 
Olympijského). Poté ředitel závodu předal 
květiny, jako poděkování ženské části pořa-
datelů a pak se již šlo na sportovní část. Prv-
ní disciplínou byl běh na 60 m. Odpoledne 

pokračovaly děti závodem 
na střední trati – 200 a 400 
m. Do toho již začal také 
doprovodný program – pro-
hlídky dětského domova, 
skákací hrad, nafukovací 
horolezecká láhev a ukázka 
Air softu. Ačkoli stále popr-
chávalo a chvílemi i pršelo, 
tak to nezměnilo plán na 
hlavním pódiu, kde postupně 
vystoupili – 5 Angelś, Klaun, 
Lumír Strobl coby Karel 
Gott, Tomáš Janků alias Dj 
Dejl (ten moderoval celé 
odpoledne spolu s vychova-
telem z pořádajícího domo-
va), Hynek Tom, Kristýna 
Štromajerová, sportovci 
Dukly Praha – mistr světa 

Dětský domov

10. ročník 
Memoriálu 

Lucie Hanušové

v moderním pětiboji juniorů David Svoboda 
a Tomáš Slavata, Amici Italiany. Následovala 
diskotéka s caraoce a soutěží X traktor, kte-
rou vyhrál Michal Pobuda z domácího DD. 
Do společného šou se zapojila většina dětí 
a také vychovatelé. Po setmění točil s ohni 
soubor Tribo Fuego a na závěr byl odpálen 
ohňostroj.

V neděli se pokračovalo vytrvalostním během 
– 400 m a 1.250 m /podle věku/. Děti se moh-
ly svézt na huculech místního jezdeckého 
klubu Počin. Po dobrém obědě se uskuteč-
nilo slavnostní vyhlášení v novém přírodním 
amfi teátru. Ceny předával Václav Glazar, Prof. 
Chuan Braun, Zdena Weinrichová a Michae-
la Bártů. Jednotlivé dětské kategorie vyhráli 
Elena Balogová z Dolních Počernic, Václav 
Samko z Dlažkovic, Jiřina Kadlecová z Dubé 
Deštné, Petr Ondrák z Mikulova, Marcela 
Drevňáková z Horního Slavkova, Tomáš Chvá-
tal z Pardubic, Sabina Drahotová ze Střekova 
a František Miker z Mikulova. Nejvíce bodů 
nasbíral a tudíž pohár za první místo si odvezl 
Horní Slavkov, druhé skončilo Ústí nad Labem 

Sportovní akce 
pro veřejnost na rok 2008

26. 4. 2008
9. ročník Dětského cyklokrosu přihlášky na 
startu, do ročníku nar. 1992, zámecký park 
Dolní Počernice

21. 6. 2008
5. ročník pétanque dvojic bez rozdílu věku 
a pohlaví přihlášky do 10. 6. 2008,areál 
dětského domova

6. 9. 2008
10. ročník Běhu Babího léta – všechny věko-
vé kategorie, přihlášky na místě, zámecký 
park Dolní Počernice 

18. 10. 2008
5. ročník pétanque jednotlivců – bez rozdílu
věku – přihlášky do 1. 10. 2008 – areál dět-
ského domova

6. 12. 2008
10. ročník Předvánočního běhu – všechny
věkové kategorie, přihlášky na místě, 
zámecký park Dolní Počernice 
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V sobotu 5. dubna 2008 proběhly v Dolních 
Počernicích goalballové oslavy k 30. výročí vzni-
ku tohoto sportovního odvětví u nás. Po celý 
den se ve sportovní hale místní základní školy 
hrály zápasy hned ve čtyřech kategoriích – ligo-
vá družstva, žákovská družstva, veteráni a začá-
tečníci. A přijela i Česká televize. 

V hotelu Svornost se posléze konal společen-
ský večer, o němž se dá říci, že byl opravdu 
reprezentativní. A proto si goalballisté svlékli 
dresy a oblékli obleky či róby, vyzuli sportovní 
obuv a nazuli lakýrky či lodičky. Vyhlášení čer-
stvých výsledků a bilanční ocenění rámovaly 
profesionální hudební výkony souboru Moberg 
Ensemble a skupiny Maria Biháriho Manuš 
Maruš. Součástí večera byla i výstava na téma 
goalballové současnosti a minulosti. 

Celá akce vznikala za podpory Českého svazu 

Zatímco povinné očkování probíhá zdarma 
a v ordinacích lékařů, existuje v Česku řada 
nepovinných očkování. Jejich typy, počet 
a frekvence se výrazně v posledních letech 
zvyšují.

1. Pneumokokové infekce – nejohroženější 
skupinou jsou malé děti a starší osoby. Čas-
té jsou zápaly plic, ale pneumokoky mohou 
způsobit i zápal mozkových blan. Pojišťovny 
hradí toto očkování dětem z rizikových sku-
pin (např. dětem s poruchou imunity atd.), 
cena jedné dávky se pohybuje kolem 2000 
Kč, doporučují se 1 – 4 dávky, možno očkovat 
děti od 3. měsíců věku.

Sport
zrakově postižených sportovců ve spolupráci 
s TJ Zora Praha, Nadací Leontinka a společností 
IXTENT.

Co je goalball?
Goalball je skvělá míčová hra, kterou hrají 
zejména nevidomí a zrakově postižení. O co 
v goalballu jde? Je to jednoduché, střelit bránu! 
A ještě jednodušší - brána je našíř přes celé hřiš-
tě. Zvládli byste to taky? I se zavřenýma očima? 
Vážně ano? Tak si zkuste zahrát goalball!

Hřiště 9x18 metrů, což je většinou přes celou 
tělocvičnu, má na každém konci bránu. Tu hájí 
tříčlenné mužstvo, které se snaží zabránit vstře-
lení gólu. Vstřelení není to správné slovo, míč se 
musí koulet po zemi již z poloviny hřiště /podob-
ně jako v kuželkách/. Jak již bylo řečeno, u brány 
najdeme tříčlenné mužstvo, které se míč snaží 
chytit. Ptáte se jak, když ho nevidí? Oni ho slyší. 

Míč má totiž uvnitř rolničky, takže při koulení 
zvoní. Tím je ale také řečeno, že na goalballe 
musí být ticho jako na tenise. A co dělají hráči, 
zatímco čekají, že se jejich střela dokoulí do sou-
peřovy brány? Chystají se, že pokud soupeř míč 
zachytí, okamžitě jim střelu vrátí. Pokud se obě-
ma mužstvům daří, dobře chytají a míč neskončí 
mimo hřiště, jdou po sobě celé série střel. Jedno-
duché to ale rozhodně není. Ať hraje kdo hraje, 
na hřišti nevidí nikdo. Všichni totiž mají chrániče 
očí, kterým se říká brýle. Nenechte se oklamat 
názvem, jsou to antibrýle. Je v nich úplná tma. 
Každý hráč má svoji vlastní velkou tmu, takže 
si už asi dokážete představit, jak je hra nároč-
ná na rychlost, orientaci na hřišti i koordinaci 
pohybu mužstva. Pokud máte zájem, můžete 
se více dozvědět na webových stránkách www.
goalball.cz. 

Karel Čermák, Tomáš Král

Zdraví
2. Virová hepatitida typu A (žloutenka) 
– žloutenka typu A u nás není tak častá, 
i když po otevření hranic jí přibylo. Dříve se 
také označovala jako nemoc špinavých rukou. 
Postihuje děti i dospělé. Očkování se doporu-
čuje před odjezdem do rizikových destinací 
– 14 dní až jeden měsíc před odjezdem. Očko-
vání stojí přibližně 1000 Kč a po půl roce až 
roce se doporučuje přeočkovat.

3. Klíšťová meningoencephalitis – tento 
zánět způsobuje virus, který je přítomen v krvi 
klíšťat. Výskyt nakažených klíšťat je rozdílný 
v různých oblastech České republiky. V roce 
2006 a 2007 byl výskyt kl. zánětu mozkových 

blan velmi častý. Očkuje se třemi dávkami, po 
třech letech se doporučuje revakcinace, vhod-
né je očkovat v zimních měsících či z kraje 
jara. Odolnost vzniká až po druhé dávce, cena 
jedné dávky se pohybuje kolem 500 Kč.

4. Meningitis – zánět mozkových blan způ-
sobený meningokokem – asi v současné době 
nejnebezpečnější infekce, jejíž výskyt je často 
smrtelný. Proti meningokokům A a C očkovací 
látka je vyvinuta, proti typu B zatím ne. One-
mocnění má velmi rychlý průběh, bývají vyso-
ké horečky, bolesti hlavy, zvracení a hlavně 
drobné krvácení do sliznic. Očkování je vhod-
né od 18. měsíce věku, očkuje se 1x, buď jen 

NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

30 LET GOALBALLU V ZEMÍCH ČESKÝCH

– Severní terasa, třetí byl domov z Dlažkovic. Domácí skon-
čili na hezkém děleném 7. místě. 

Po dvou dílech soutěže Dětský domov Cup 2008 vede Ústí 
nad Labem – Severní terasa.Velký dík patří jak pořadate-
lům, tak všem zúčastněným a v neposlední řadě sponzorům. 
Finančně akci podpořily: Klub přátel dětí dětských domovů, 
Sazka Business Centre, Accor Hotels, Magistrát hlavního měs-
ta Praha – grant, fotbalový klub AC Sparta Praha a Kounická 
hospůdka. Materiálně pomohly Made – maso jede, Croco-
dile, Coca Cola Beverages, Ferrero, České dráhy, cukrářská 
výroba Imant, Zdena Chuchlová a Kounická hospůdka. Park 
zdarma propůjčil Úřad městské části Dolní Počernice. 

Ještě jednou velké díky všem a věřím, že soutěž bude 
pokračovat!!!

Martin Lněnička,

 ředitel DD

Sport, zdraví  13



POZVÁNKA NA POUŤ DO FILIPOVA 
A RUMBURKU 7. 6. 2008
Cílem poutě naší farnosti v sobotu 7. 6. bude 
místo, které si kdysi svou proslulostí nezada-
lo s Lurdami a které se dnes stalo symbolem 
smíření a setkávání evropských národů. Filipov 
najdete mezi Rumburkem a Jiříkovicemi ve 
šluknovském výběžku. Zdejší kostel byl založen 
už v roce 1681, tehdy na hranici českého a sas-
kého království, ale poutní místo tu vzniklo až 
mnohem později. Podnětem se stalo uzdravení 
Magdalény Kadeové, narozené 5. června roku 
1835. Magdaléna ve svých 19 letech onemoc-
něla a nemoc ji trápila dlouhých 10 roků. Její 
ošetřující lékaři - dr. Görlich ze saského Gersdor-
fu a dr. Ulbrich z Jiříkova - tehdy prohlásili její 
nemoc za nevyléčitelnou. 13. ledna roku 1866 
měla nemocná vidění a od té doby začala její 
nemoc zřetelně ustupovat. O dva měsíce pozdě-
ji už úplně zdravá Magdaléna vypovídala před 

Ve tři hodiny ráno nebo v noci, tedy při noční 
službě, přijela rychlá záchranka hned s pěti rom-
skými sourozenci na palubě. Dle maminky se 
dívali (ve dvě ráno) na Jamese Bonda a prostě 
z toho dostali teplotu a „hnačku“... Kupodivu je 
sanitka přivezla.

Když přijde dítě s rodiči na pohotovost, vyzved-
ne si lísteček s číslem, kdy půjdou na řadu a číslo 
ordinace. Po chvilce čekání jedna taková rodinka 
nakročila do ordinace a podávali mi tento lístek 
- jen jsem tak zažertoval, ať si ho schovají, že 
bude tombola. Asi hodinu poté jsem procházel 
čekárnou a maminka s dítkem byli stále v čekár-
ně. Na dotaz, proč nešli domů, bezelstně odpo-
věděli, že přece čekají na tu tombolu.

MUDr. Pavel Boček

Veselé příhody 
z ordinace

Srdečné blahopřání k významnému životnímu výročí patří našim spoluobčanům:

DUBEN
Václav Urban, Ludvík Lemfeld, Marie Chuchvalcová

KVĚTEN
Marie Kovářová, Josef Berger, Rudolf Vavřich, Ladislav Hampl, Zdeněk Nejedlý, 

Gašpar Baláž

ČERVEN
Jiřina Nováková, Marie Homoláčová, Růžena Kobrlová, Antonie Šírová, Věra Nápravová, Julie 
Raymanová, Josef Šmíd, Soňa Jirásková, Zdeňka Sychrovská, Ladislav Seidl, Věra Kopecká, 
Pavel Balcar

Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody.

Dr. Tomáš Jirsák za KSZB

Jubilanti 

z našich řad 

ve II. čtvrtletí 

2008

Z naší farnosti
komisí. Podle církevních pramenů, by to měl být 
první zázrak na českém území. 13. ledna roku 
1926 byl fi lipovský kostel rozhodnutím papeže 
Pia XI. povýšen na baziliku minor. Koncem tři-
cátých let už patřila fi lipovská bazilika mezi nej-
navštěvovanější poutní místa ve střední Evropě. 
Zanedlouho se ale změnily poměry a zdejší 
krajina se stala krajinou nikoho. V roce 1953 
se pak před bazilikou dokonce objevil ostna-
tý drát s oznámením, že jde o hraniční pásmo 
a tudíž je sem vstup zakázán. Změnu přinesl až 
závěr XX. století. Dnes baziliku naplňují poutníci 
z blízka i z daleka, lidé různých vyznání, Němci, 
Češi, Slováci, Lužičtí Srbové. Liturgické texty tu 
zní česky, německy a latinsky. Padají zde národ-
nostní i náboženské přehrady.

Všichni jste srdečně zváni k účasti na pouti naší 
farnosti. Vy všichni, kteří máte zájem se přihlásit 
na pouť do Filipova, najdete přihlášku s podrob-
nostmi o ceně a dopravě na stolku s obětními 
dary v kostele.

proti typu C, nebo spojenou vakcínou A a C, 
očkování vydrží 3 roky.

5. Plané neštovice – v Evropě se běžně neoč-
kuje, i když se u určitých skupin dětí uvažuje, 
že by se s očkováním začalo. Normálně probí-
há infekce jako lehká vyrážka, ale u mizivého 
procenta pacientů mají plané neštovice těžký 
průběh. Očkují se lidé se slabou imunitou. 
U dětí mezi 9. měsícem a 12. rokem stačí jed-
na dávka, u dětí nad 12 let a dospělých dvě 
dávky v intervalu šesti týdnů. Přeočkování 
pak snižuje v dospělém věku riziko oparů. 
Cena je kolem 1600 Kč.

6. Lidske papilomaviry – HPV (vakcína je 
určena dívkám ve věku 11 – 26 let). Cer-
varix, Silgard/Papilomavirus je dáván do 
souvislosti s výskytem rakoviny děložního 
čípku, a tak má očkování preventivní cha-
rakter. Podávají se tři dávky, na trhu v ČR 
jsou dva výrobci vakcín, cena dávek se 
pohybuje kolem 10 000 Kč.

7. Chřipka – má sezónní charakter, chřipko-
vých virů je několik typů. Očkování u oslabe-
ných jedinců je zdarma a defi nuje ho vyhláška 
MZ, očkování probíhá většinou od září do lis-
topadu, cena jedné vakcíny je cca 350 Kč. 

8. Rotaviry – rotaviry jsou viry, které způ-
sobují průjem u dětí, inkubace je kolem 48 
hodin. Vzhledem k tomu, že průjem je nebez-
pečný pro děti do jednoho roku života, dopo-
ručuje se očkovat kojence, ovšem ideální je do 
24. týdne věku a dvěma očkovacími dávkami. 
Cena je 2000 Kč.

Každé nepovinné očkování je nutné prodisku-
tovat s ošetřujícím lékařem, zhodnotit přínosy 
očkování a uvážit rizika či efekt očkování atd.

Pokud se sami chcete dozvědět více, můžete 
nahlédnout na webové stránky:

www.vakciny.net, www.ockovanideti.cz 

MUDr. Pavel Boček

Dne 5. 4. 2008 uplynul 1. smutný rok, co 
zemřel hodný, obětavý a pracovitý člověk 
pan Josef Kropáček z Vinice.

Za celou rodinu Jitka Tichá, dcera

„PEPÍČKU, CHYBÍŠ NÁM!“
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JAK ŽIJEME V KLUBU 
DŮCHODCŮ? 
Dobře! Je zde krásné prostředí a přesto, že 
máme k dispozici dvě místnosti, mačkáme 
se všichni v kuchyni – asi síla zvyku. A je nás 
občas požehnaně – okolo patnácti. Každý 
něco dobrého přinese, uvaříme kávu nebo 
čaj a občas na pročistění mozkových závitů 
a úpravu krevního tlaku i něco navíc.

Každý kroužek se schází nejméně 1x za 
měsíc, vesměs samé ženy. Jen Skauti činí 
výjimku – šest žen a ostatní „mladí chlap-
ci“ 70 a více let.

Začátkem roku plánujeme zájezdy na celý 
rok. V loňském roce jsme se zúčastnili pěti 
zájezdů za krásami České republiky a dvou 
zájezdů do Polska. Během roku se snažíme 
pomáhat – co je v našich silách - při kul-
turních akcích pořádaných naší městskou 
částí (Velikonoce, Vánoce, Babí léto apod.). 
V klubu bývá veselo, že nás občas přijde 
„zkontrolovat“ i místní strážník, který má 
služebnu v sousední místnosti. 

Takže, jak vidno, klub stále žije, ale stárne 
a nová mladší krev je v nedohlednu. Jistě 
hlídáte omladinu, kterou vás obdařily dětič-
ky, ale pokud vám zbude přeci jen trochu 
volného času, přijďte „na pokec“ ! A pokud 
byste chtěli založit svůj vlastní kroužek, je 
volné každé pondělí a úterý – informaci 
vám ráda podá paní Irena Heerová.

Za Klub optimistických důchodců 
Hana Štarhová

Není to dlouho, co jsme se s lítostí louči-
li s obdivuhodným člověkem a vynikajícím 
hercem mistrem Radovanem Lukavským. 
Rád bych připomněl některé okolnosti jeho 
vystoupení v Dolních Počernicích.
V roce 1997 jsme připravovali s paní Vlastou 
Václavkovou předvánoční setkání seniorů 
a protože to bylo poprvé, chtěli jsme, aby se 
jednalo o akci, která bude mít nejen spole-
čenskou, ale i kulturní úroveň (o to jsme se 
snažili i v dalších letech, ale s proměnlivým 
úspěchem). Požádali jsme tedy o vystoupení 
mistra Lukavského a jak si jistě mnozí pama-
tujete, bylo to přesně to pravé. Pan Lukavský 
přednesl vlastnoručně sestavené pásmo drob-
né prózy a poezie, které navodilo krásnou 
předvánoční atmosféru. Posluchači jej sledo-
vali bez hlesu a nikdo si nedovolil vyrušit hla-
sitým smíchem ani tam, kde to bylo namístě. 

Klub důchodců

Radovan Lukavský 

v Dolních Počernicích
Málokdo však věděl, že mistr Lukavský byl 
u nás v době, kdy současně hrál v Tylo-
vě divadle. Protože jeho výstup byl pouze 
v prologu a epilogu a on u nás vystupoval 
v kostýmu, vypočítal si, že vše v pohodě 
stihne. Vyzvedli jsme jej hned po prologu, 
ale nešlo to tak hladce, jak jsme předpoklá-
dali, neboť Praha byla zaplavena doveze-
nými odboráři, kteří za cosi demonstrovali 
a tak zejména zpáteční cesta byla s příměsí 
adrenalinu. A i tímto zážitkem se mistru 
Lukavskému zapsaly do paměti Dolní Počer-
nice, jak nám to později napsal a v jedné 
rozhlasové besedě připomněl.

Myslím, že i mnoho našich seniorů uchová-
vá vzpomínku na ten večer v paměti. Škoda, 
že už jej nebudeme moci zopakovat.

Dr. Tomáš Jirsák

13. květen
Žďár nad Sázavou – Zelená Hora
úterý /odjezd 6:45 hod./

17. červen
Jemniště – zámek – Vlašim
úterý /odjezd 7:00 hod./

Zájezdy KD v roce 2008
15. červenec
Pardubice – Lázně Bohdaleč
úterý /odjezd 7:30 hod./

9. září
Děčín – zámek
úterý /odjezd 6:45 hod./

Autobus bude vždy přistaven na konečné MHD autobusu č. 208 a 110.

Přihlášky přijímá paní Irena Heerová v Klubu důchodců v budově úřadu naší MČ každou 
2. a 4. středu v měsíci od 14:00 do 17:00 hod. (v uvedenou dobu podá i podrobnější informace 
na tel. č. 281 931 928) nebo paní Jaroslava Krčálová – Kadeřnictví.

Klub důchodcůí  15



Čtvrť V Čeňku přímo navazuje na vlastní 
jádro Dolních Počernic, Starou obec. Čtvrť 
tvoří vlastně jen čtyři ulice se zástavbou 
rodinných domků stavěných převážně po 
druhé sv. válce. 

Ulice K Zámku, kolmá k ulici Národních hrdi-
nů, dostala svůj název právě podle směru, 
kterým vede – tedy k dolnopočernickému 
zámku. Před rokem 1974, kdy byly Dolní 
Počernice připojeny k Praze a většina ulic 
musela být přejmenována, se ulice jmenova-
la jen nepatrně jinak: Zámecká.

Z ulice K Zámku vybíhají další tři ulice – Za 
Luhem, K Čihadlům a ulice V Čeňku, která 
se stáčí k severu. Názvy těchto ulic vychá-
zejí z tzv. pomístních jmen, což jsou vlastní 
jména neživých přírodních objektů a jevů na 
Zemi a těch člověkem vytvořených objek-
tů na Zemi, které nejsou určeny k obývání 
a jsou v krajině pevně fi xovány. Jsou to tedy 
např. jména polí, luk, lesů, hor, vod, cest, ale 
třeba i kapliček, balvanů, rozhleden… Se 
čtvrtí V Čeňku právě sousedí pozemky nazý-
vané Čihadla a V Čeňku. 

Ulice K Čihadlům – je tedy s pojmenována 
podle pomístního názvu Čihadla, které dříve 
označovalo místo, kde se „číhalo“ na ptáky. 
Slovo čihadlo vzniklo ze slovesa číhat a pří-
pony –dlo. Člověku, který chytal ptáky na 
čihadle, se říkalo čihař. Před rokem 1974 se 
ulice jmenovala Třebízského II (podle spiso-
vatele Václava Beneše Třebízského).

Dolnopočernické 
čtvrti
– NÁZVY ULIC VE ČTVRTI V ČEŇKU

Ulice V Čeňku je také nazvána podle pomístní-
ho jména blízké lokality. Bohužel tento název je 
mnohem méně jasný. Objevil se názor, že je to 
místo, kde stávala šibenice – a proto se jmenu-
je Čeněk. Tento výklad je ale nesprávný – není 
doklad, že by zde kdy stávala šibenice (Dolní 
Počernice ani neměly právo útrpné), navíc není 
známo synonymum čeněk pro šibenici. Pod-
statné jméno čeněk neuvádí žádný ze slovníků 
češtiny, neznají ho ani odborníci z Ústavu pro 
jazyk český. A tak je možné, že název vzešel 
z osobního jména Čeněk nebo z osobního jmé-
na Čán (= očekávaný). Před rokem 1974 nesla 
ulice název Třebízského I.

Ulice Za Luhem nesla do roku 1974 také 
jméno Třebízského, ovšem s doplněním 
o římskou trojku. Luh znamená louku, lučinu 
podél řeky apod. 

Mgr. Markéta Stehlíková

OMLUVA
V minulém čísle bylo omylem uvedeno, že 
významný dolnopočernický občan Jan Bílek 
padl při Květnovém povstání v roce 1945. 
Tento údaj byl převzat z knihy Pražský ulič-
ník Encyklopedie názvů pražských veřejných 
prostranství. Správně tedy mělo být, že 
pan Bílek zemřel při tragické nehodě – dne 
25. 10. 1945 byl přejet vlakem. Za chybu 
se omlouváme a doufáme, že v některém 
z příštích čísel vás budeme moci seznámit 
s touto osobností blíže.
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Nové výsadby
V jarním období jsme opět vysadili velké 
množství nových stromů v intravilánu Dol-
ních Počernic.

V obytné části nově zrekonstruované Hra-
bačovské ulice bylo vysazeno 11 ks kulo-
vitých platanů. Bohužel se nepodařilo 
v průběhu rekonstrukce Hrabačovské uli-
ce zrealizovat v její zbylé části zamýšlené 
stromořadí, neboť tomu bránily jak tech-
nické, tak fi nanční aspekty.

V prostoru levého i pravého břehu Velkého 
počernického rybníka blíže k hlavní hrázi 
bylo vysazeno 16 ks dubů letních, které 
posílí jeho břehový porost po odstranění 
starých a neperspektivních stromů.Taktéž 
byl posílen břehový porost Rokytky o 10 ks 
jasanů, které vyplnily volná místa po pad-
lých stromech v minulých letech.

Dalších 14 dubů letních bylo vysázeno 
v okolí ulic Národních hrdinů a Českobrod-
ská v místech jejich křížení s Hostavickým 
potokem. Nestihli jsme již z vegetačních 
důvodů vysadit 10ks lip, které však nalez-
nou své místo na podzim letošního roku 
v Úpické ulici a v Bakurinově ulici před 
místním hřbitovem. Doufáme, že občané 
Dolních Počernic naši snahu

o provádění nových výsadeb ocení. Bude-
me sázet dál, pokud ovšem bude kde. Moc 
volných lokalit v Dolních Počernicích pro 
nové výsadby již není. Proto uvítáme vaše 
podněty v této oblasti a budeme se těšit 
na spolupráci s vámi, občany naší MČ.

Zbyněk Richter, starosta 


