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ÚVODNÍK

ROZPOČET MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
NA ROK 2016
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice schválilo svým usnesením č. 10.1 ze dne 14. 3. 2016 rozpočet naší MČ na letošní rok.
Předesílám, že do tohoto data hospodařila naše MČ v rozpočtovém
provizoriu. Tento model hospodaření, spojený s přípravou návrhu
rozpočtu, praktikujeme již dlouhá léta a zatím bezproblémově.
Vlastí návrh rozpočtu byl v zákonné lhůtě zveřejněn bez jakékoliv
odezvy ze strany naší veřejnosti.

Schvalování rozpočtu předchází poměrně náročný proces ve fázi
jeho přípravy, do kterého jsou zapojeny naše příspěvkové organizace, tedy základní a mateřská škola, dále pak samospráva, úřad
městské části a svoji možnost zasahovat do přípravy rozpočtu mají
i naši občané.
Návrh rozpočtu je projednáván ve finančním výboru ZMČ, nejméně dvakrát v RMČ a nakonec je schvalován v zastupitelstvu.
Letošní rozpočet se od těch minulých liší změnou v projednání dotačních vztahů Hl. m. Prahy k jeho městským částem. Tuto změnu
iniciovali starostové všech městských částí, kteří důsledně požadovali navýšení dotací ze strany města do svých rozpočtů. Nový model
dotačních vztahů byl nakonec úspěšně přijat Zastupitelstvem Hl. m.
Prahy. Pro naši městskou část to znamená, že oproti roku 2015 jsme
od města obdrželi o cca 5 mil. Kč více. To nám umožní po celý rok
„lépe dýchat“. Rozpočet jsme schvalovali s vědomím, že již v březnu
jsme schopni zajistit bezproblémový chod MČ, a tím jeho úpravy
v průběhu roku nemusí být tak časté, jako v minulých letech.
Náš rozpočet je dělen na tzv. hlavní činnost a hospodářskou činnost. Hlavní činnost je ještě dělena na běžné a kapitálové výdaje.
Obě složky mají příjmovou a výdajovou část. Rozpočet schvalujeme
vždy jako vyrovnaný, avšak pravidelně do něj zapojujeme finanční
prostředky z úspor minulých let. Tyto prostředky jsou vedeny pod
kapitolou financování.
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V rozpočtu jsou řazeny pod číselnými kódy jeho kapitoly, které
zajišťují financování jednotlivých oblastí veřejného života v MČ.
Dlouhodobě nejvýznamnějšími a také finančně nejnáročnějšími
kapitolami jsou doprava, školství, kultura, komunální služby, veřejná zeleň, místní správa a samospráva. Nezapomínáme však ani
na knihovnu, pohřebnictví, tělovýchovu a volný čas, sociální oblast,
zdravotnictví, klub seniorů a provoz informačního centra.
Nyní několik konkrétních údajů.
Nejvýznamnější investicí bude zcela jistě stavba „Zkapacitnění
MŠ DUHA“ ve Svatoňovické ul. Jedná se o přístavbu třetího pavilonu pro 56 dětí včetně nové kuchyně, dopravní obslužnosti školky
včetně parkovacích stání a dalších úprav v jejím areálu.
Další významnou investicí je nákup objektu č.p. 25 v ul. Nad Rokytkou, kde doplácíme kupní cenu ještě v letošním roce. Tento objekt
zakoupila MČ pro potřeby umístění sídla své údržby jako náhradu
za odstraněný plechový sklad v prostoru zámeckého parku. Ještě
v letošním roce zde budou provedeny stavební úpravy objektu,
které umožní alespoň částečné zajištění fungování provozu údržby
MČ.
V kapitole doprava připravujeme výstavbu autobusové zastávky
MHD u zdravotního centra ve směru k Českobrodské ul. Doufáme,
že i přes potíže s projednáváním stavby, dokončíme zastávku v letošním roce.
Počítáme i s dílčími opravami našich komunikací (mimo Českobrodské a Národních hrdinů, které jsou ve správě TSK).
Na objektu č.p. 284 - Hotel Svornost budou posíleny sněhové zábrany na střeše, neboť stávající se v letošní zimě ukázaly jako nedostatečné.
V kapitole veřejná zeleň vynakládáme oproti minulým létům vyšší finanční prostředky na pravidelnou údržbu zeleně a zejména
na údržbu nově zrealizované části zámeckého parku.
Abychom byli připraveni pro případ využití vhodných dotačních
titulů, zajišťujeme zpracování projektové dokumentace na zbylou
část zámeckého parku.
V průběhu letošního roku připravujeme přemístění kulturní památky Mariánský sloup z Podkrkonošské ulice do prostoru v okolí budovy úřadu MČ.
Na období roku 2015 až 2020 bude v letošním roce zpracován
nový Strategický plán rozvoje MČ Praha – Dolní Počernice. Tento
dokument je nezbytný pro možnosti čerpání finančních prostředků
z programů EU Hl. m. Prahy i ČR.
Dále Rada MČ rozhodla o realizaci méně finančně náročných akcí,
jako jsou nátěry a údržba městského mobiliáře, uměleckých děl,
drobnější výsadby zeleně a opravy bytového i nebytového fondu
MČ.
Rada MČ i ÚMČ si pro rok 2016 vytvořily v rozpočtu finanční rezervu na pokrytí nenadálých výdajů, které se v průběhu fiskálního
roku pravidelně vyskytují.
Hospodářská činnost má v naší MČ již ustálenou podobu, kdy
jak příjmy, tak výdaje se pravidelně v menších odchylkách opakují. Příjmovou část z této činnosti tvoří nájemné z bytového fondu
MČ, nájemné z nebytových prostor, nájemné z pozemků, nájemné
z hrobových míst a z prodeje majetku a služeb.
Náklady v této oblasti tvoří mzdy, spotřeba energií, nákup služeb,
opravy a udržování.

Zbyněk Richter, starosta



Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice přijalo následující usnesení:

1. Rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2016
-schvaluje
(znění viz Úvodník)

2. Rozpočtový výhled MČ Praha – Dolní Počernice
na roky 2017 - 2021
- s c h v a l u j e rozpočtový výhled MČ Praha – Dolní Počernice
na roky 2017 - 2021

3. Příprava a projednání Strategického plánu MČ
Praha – Dolní Počernice

Schválený rozpočet
MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2016
1)
A) rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2016
v hlavní činnosti:
objem příjmů				
21 573 000 Kč
objem výdajů				
25 444 000 Kč
saldo příjmů a výdajů			 - 3 871 000 Kč
financování (saldo tř. 8)			 3 871 000 Kč
B) rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2016
v hospodářské činnosti:
výnosy	
8 424 000 Kč
náklady	
1 905 000 Kč
hospodářský výsledek	
6 519 000 Kč
zapojeno do rozpočtu MČ (pol. 4131)	
7 000 000 Kč
2) rozpočet účelového fondu zaměstnanců ÚMČ Praha – Dolní
Počernice na r. 2016
Plánované příjmy: zůstatek z r. 2015		
154 632,72
		
2.5 % odvod mezd z HČ	
179 019,00
		
příjmy na úrocích 	
120,41
		
příjmy c e l k e m 		
333 772,13
Plánované výdaje: příspěvek zaměstnavatele do PF 48 740,00
		příspěvek na stravování	
95 850,00
		poplatek spořitelně	750,00
		odchod do důchodu	 0,00
		dorovnání do limitu na 10000 Kč/rok
při plném úvazku	
19 210,00
		dary při jubileu		
0
		
výdaje c e l k e m 		
164 550,00
Předpokládaný zůstatek fondu k 31. 12. 2016	

10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA –
DOLNÍ POČERNICE DNE 14. 3. 2016

169 222,13

OMLUVA
V minulém čísle zpravodaje bylo v úvodníku - oblast podnikání
- chybně uvedeno jméno majitele minimarketu na křižovatce
Českobrodská - Národních hrdinů. Provozovatelem je pan Vu
Tien Duy. Za nesprávně uvedené jméno se omlouváme.

Redakce DPZ

INFORMACE Z ZMČ

Hospodářskou činností si prakticky vytváříme volné finanční
prostředky, které můžeme použít v následujícím roce jak na běžné, tak kapitálové výdaje v hlavní činnosti. Celkový hospodářský
výsledek je zdaněn, ale již v minulosti si starostové městských
částí vymohli, že poukázaná daň se jim vrací ve 100% výši ve II.
pololetí roku.
Níže uvádím Rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice v podobě, v jaké byl schválen na jednání ZMČ dne 14. 3. 2016. Zároveň
uvádím a doporučuji, aby zájemci o podrobné údaje, týkající se
rozpočtu MČ na rok 2016 kontaktovali mne nebo ekonomické
oddělení ÚMČ. Rádi vám vše vysvětlíme a uvítáme i vaše připomínky.

bere na vědomí informaci o přípravách Strategického plánu MČ
Praha – Dolní Počernice na roky 2016–2020
- s c h v a l u j e následující dokumenty:
Zásobník investičních akcí v MČ Praha - Dolní Počernice, aktualizovaný k 31. 12. 2015
Seznam a využití objektů v MČ Praha - Dolní Počernice, aktualizovaný k 9. 2. 2016

4. Projednání celoměstsky významné změny ÚP
III-Z 2748/00
vznáší k celoměstsky významné změně III - Z 2748 následující připomínky:
1) Nesoulad spatřujeme v tom, že ve výkresu č. 4 není zahrnuto
území, na kterém se nachází stavba Pneuservis Šafránek severně
od Štěrboholské radiály při ul. Národních hrdinů.
2) V tomto výkresu je zahrnuto území se současnou funkcí LR, sousedící s parc. č. 25 a 26, tudíž nelze území s funkcí LR zahrnout do
zastavěného území.
3) Do území vymezeném legendou jako „Velká území rekreace“
není zahrnuta III. etapa parku U Čeňku na pozemku mezi rybníkem Martiňák a zástavbou Dolních Počernic.
4) Není nám známo, zda golfový areál lze pojmout jako území rekreace. Ve výkresu č. 4 takto vyznačen není.
5) Ve výkresu č. 37 - Vymezení zastavitelného území je uveden pozemek tzv. Padoliny (parc.č. 25 a 26) jako nezastavitelný, přitom
ZMČ přijalo usnesení ke změně ÚP č. 794, kterým zde umožňuje
výstavbu RD a požaduje tuto skutečnost zohlednit.
6) Totéž se týká zahrádkářské osady v ul. Novozámecká, kde MČ podala návrh na změnu ÚP č. 0367 ve prospěch bytové zástavby,
tutéž skutečnost požadujeme též zohlednit.
7) Dále tento výkres nerespektuje podobu konceptu ÚP z r. 2009,
kdy MČ v území mezi lokalitou Vinice a Xaverovským hájem navrhovala funkci LR. Mělo by to tedy být území nezastavitelné.
8) Výkres č. 37 - rozdílový výkres ukazuje změny v území dle legendy. V tomto výkrese chybí v přírůstku plocha území Pneu Šafránek, která je již od r. 2010 zastavěná, naopak nadbytečně je zde
uvedena zastavěná plocha na části pozemku parc.č. 1438/1 mezi
šesti viladomy a bývalým areálem firmy „Oseva“ při ul. K Zámku,
které je sice zastavitelné, ale není a nikdy také nebylo zastavěné,
takže se v tomto případě nemůže jednat o přírůstek.
- p o v ě ř u j e starostu MČ vysvětlením případných nejasností
tohoto usnesení se zástupci IPR a OÚR MHMP.
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písemné podobě na úřadě MČ.
Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová
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INFORMACE Z RMČ

JEDNÁNÍ RADY MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
Rada na svých zasedáních v období od 17. 2. 2016 do 13. 4.
2016 m.j. projednávala
schválila:
- nájemní smlouvu s Orangery Park, o.s. na pronájem 1. NP v objektu čp. 11, k.ú. Dolní Počernice
- MČ Praha - Dolní Počernice nebude v budoucnu vydávat souhlas
k rozšiřování a výstavbě nových zahradních chat na území Dolních
Počernic nad 70 m2 celkové zastavěné plochy
- objednávku pro spol. Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o.
na zpracování dendrologického průzkumu v rámci projektu „Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích, 3. část“ za cenu
41.240 Kč (bez DPH) dle předložené nabídky
- objednávku pro Aleše Kohla – geodetické práce na zpracování zaměření polohopisu a výškopisu pro plán v měřítku 1 : 500 a vyhotovení detailů a příčných řezů v rámci projektu „Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích, 3. část“ za cenu 42 tis. Kč (bez
DPH) dle předložené nabídky
- Zápis o výsledku a průběhu inventarizace za rok 2015 ze dne 16. 2.
2016 za účetní jednotku MČ Praha – Dolní Počernice
- Dohodu o stanovení počtu tříd a počtu dětí ve třídách v MŠ DUHA
pro šk. rok 2016/2017
- Rozpočtový výhled MČ Praha – Dolní Počernice na roky 2017 - 2021
- Dodatek č. 8 ke zřizovací listině MŠ DUHA a Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní školy, týkající se vymezení svěřeného movitého
majetku do užívání k 31. 12. 2015
- Výzvu na zajištění inženýrské činnosti při přípravě a realizaci stavby „Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích, 3. část“
- Výzvu k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace
ve stupni DSP, DZS a výkon autorského dozoru na stavbu „Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích, 3. část“
- objednávku pro spol. ZAVOS s.r.o. na zajištění a organizaci výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací projektu „Zkapacitnění
MŠ DUHA, Svatoňovická 587, Dolní Počernice“ za cenu 60 tis. Kč
(bez DPH) dle předložené nabídky
- zveřejnění záměru na pronájem části objektu č.p. 5, k.ú. Dolní Počernice stávajícímu nájemci Česká pošta, s.p.
- zveřejnění záměru na pronájem části nebytových prostor v suterénu č.p. 10 v období od 10. 7. do 31. 8. 2016 paní Elišce Richterové
za účelem pořádání příměstského prázdninového tábora
- nabídku na zhotovení projektové dokumentace pro akci „Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích, 3. část“ od spol. REINVEST spol. s r.o., IČ 654 10 840, za cenu 1.802.900 Kč (včetně DPH),
která byla vyhodnocena jako nejlepší
- nabídku na zajištění inženýrské činnosti pro akci „Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích, 3. část“ od spol. JP Building,
s.r.o., IČ 241 72 880, za cenu 1.064.800 Kč (včetně DPH), která byla
vyhodnocena jako nejlepší
- nabídku na realizaci zakázky „Údržba veřejné zeleně na území
MČ Praha – Dolní Počernice“ od spol. BonSoft s.r.o, IČ 452 72 301,
za cenu 913.336,80 Kč (včetně DPH), která byla vyhodnocena jako
nejlepší
- záměr pronájmu pozemků parc. č. 1366, 1368, 1370, 1372, 1374
a 1374 majitelům zahradních chatek na uvedených pozemcích
v k.ú. Dolní Počernice
- Smlouvu o dílo se spol. BonSoft s.r.o. na zajištění kompletní údržby zeleně v rámci projektu Revitalizace historicky cenného území
zámeckého parku v Dolních Počernicích (parkové plochy pod hrází
a Štěpnice)
- umístění sídla ZO Českého svazu včelařů Dolní Počernice, z.s.
na adrese Stará obec 10, Praha 9
- podání trestního oznámení na neznámého pachatele ve věci znečišťování Hostavického potoka
- p o ž a d u j e vyzvat majitele neudržovaných pozemků na území
MČ k okamžité nápravě před zahájením správního řízení
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- n e s o u h l a s í s umístěním oboustranného billboardu o rozměrech 5,1 x 2,4 na pozemku parc. č. 822 v ul. Českobrodská, kdy se
jedná o pozemek v obytné zóně
vzala na vědomí:
- zápisy z jednání komisí a výborů
- Zprávu o hospodaření MČ Praha – Dolní Počernice za období 1 –
12/2015
- Zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ DUHA za období 1 – 12/2015
a vyslovuje uznání ředitelům obou příspěvkových organizací MČ
za dobré hospodaření v r. 2015
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – Dolní
Počernice za rok 2015
- Rozhodnutí ÚMČ Praha 14 o zastavení stavebního řízení ve věci
rozšíření komunikace za účelem zřízení autobusové zastávky MHD
v ul. Národních hrdinů“ – čj. 605/16
- informace o jednání ze dne 6. 4. 2016 ohledně přípravy Metropolitního plánu
- Zprávu o hospodaření MČ Praha – Dolní Počernice za období 1 –
3/2016
- Zápis ze setkání zástupců HMP a MČ k oblasti školství z dne 30. 3.
2016
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písemné podobě na úřadě MČ.
Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

FÓRUM
a ZDRAVÁ VÝŽIVA
POZVÁNKA
na 7. Fórum Zdravé MČ Praha - Dolní
Počernice, které se koná

ve čtvrtek 9. května 2016
od 18.00 hod.
hotel Svornost, Novozámecká 284
Témata diskuse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Územní plánování, Metropolitní plán, Strategický plán
Participační rozpočet
Životní prostředí (voda, odpady, ovzduší, hluk…)
Sociální služby a zdraví obyvatel
Doprava
Volnočasové aktivity
Dětský stůl
Ochutnávka ‚zdravého‘ občerstvení, dětský koutek
pro nejmenší, slosování účastnických lístků.

Přijďte se podílet na zlepšení kvality života
v Dolních Počernicích !
Zbyněk Richter, starosta

Dolní Počernice získaly
v soutěži Zlatý erb 2016 cenu

Skokan roku!
V březnu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola
soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst
a obcí Zlatý erb, do které se naše městská část přihlásila s novou
podobou svých webových stránek. Z unikátních prostor rezidence
primátora, ve kterých se slavnostní večer konal, si Dolní Počernice
odnesly cenu krajské poroty „Skokan roku“. Získané ceny si velice
vážíme, neboť je odměnou za naši práci a zároveň výzvou a motivací do příštích ročníků soutěže.
Odborná porota hodnotila weby měst a obcí dle kritérií jako např.
povinné a doplňkové informace, použitelnost webu (ovládání, navigace a přehlednost stránky), grafické zpracování a další. Velice
cenná je proto pro nás zpětná vazba poroty, ze které lze vyvodit co
se nám podařilo, co je třeba vylepšit nebo v čem máme nedostatky.
Nyní je naším úkolem veškeré připomínky zpracovat a odstranit tak,

aby jste především vy, uživatelé našich stránek, byli s jejich obsahem a fungováním plně spokojeni.

Martina Vondřichová

Plánované dopravní stavby
v Dolních Počernicích a okolí

Růst dopravní infrastruktury představuje hybnou páku rozvoje všech národů. Na druhou stranu přináší zátěž
a komplikace pro běžný život obyvatel v blízkém okolí. Aktuálně se nacházíme na počátku stavební sezóny
velkých oprav i běžné údržby silnic, proto jsem pro vás připravil stručný přehled informací o dopravních stavbách, které nepochybně ovlivní život v naší městské části.
Již od konce března je území Dolních Počernic zatíženo omezením
provozu na Pražském okruhu, kde byla vozovka zúžená na dva jízdní pruhy v obou směrech. V rámci dopravního opatření byl zcela
uzavřen nájezd Exitu 62 Běchovice směr Černý Most, neboť dřívější
varianta napojení s dopravní značkou „STOP“ nepřiměřeně narušovala provoz na okruhu. V průběhu dopravní špičky řidiči často využívají sjezd na Dolní Počernice a projíždějí zástavbou rodinných
domů, která přiléhá ulici Národních hrdinů. V této souvislosti vedeme znovu jednání o prodloužení „zelené“ na semaforu křižovatky
s ulicí Českobrodskou, dále jsme iniciovali častější kontroly dodržování rychlosti v nejvíce zatížených částech zástavby a jednáme
i o dalších možných opatřeních, neboť stavební práce na Pražském
okruhu potrvají do října 2016.
V druhé polovině léta mají v rámci dvou koordinovaných staveb
proběhnout výměny povrchů na Štěrboholské spojce. Konkrétně
se bude jednat o výměnu konstrukčních vrstev levého, pravého
a připojovacího pruhu komunikace ve směru z centra, celkem cca
230 m a levého a pravého pruhu komunikace ve směru do centra, celkem cca 550 m. Betonové obruby u středního dělícího pásu
budou vyměněny v celé délce za nové, kamenné. Součástí staveb
bude obnova odvodnění vozovky a dostatečná sanace komunikace. Stávající svodidla budou demontována a poškozené části vyměněny. V prostoru protihlukové stěny bude osazeno svodidlo betonové. Na opraveném povrchu bude obnoveno vodorovné dopravní

značení. Aktuálně pobíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních
prací, takže podrobnější informace o termínu realizace zatím nejsou
k dispozici. Stavby budou opět doprovázeny částečnou uzavírkou
Pražského okruhu.
Na komunikaci Českobrodská se dále připravuje souvislá údržba
povrchu v úseku Broumarská (od Laktosu) – Lomnická (Albert-Jahodnice). Bude se jednat pouze o výměnu asfaltového krytu vozovky. V současné době pracuje správce komunikace na projektové
dokumentaci s koordinací stavby úpravy přechodu u areálu firmy
Coca-cola. S ohledem na spojení stavebních prací se předpokládá
realizace v srpnu nebo v září letošního roku.
Mezi další připravované akce patří nové, bezpečnější dopravní řešení křižovatky na Českobrodské s ulicí Do Říčan (u zahradnictví
Kočí-Běchovice), jejíž technický stav je nevyhovující pro současné
požadavky na zatížitelnost. Akce je již připravena k realizaci.
K nejnovějším dopravně-stavebním záměrům přímo na území naší
městské části lze řadit novou zastávku MHD u zdravotního střediska (pod novou výstavbou rodinných domů Galstian), a dále pak vybudování okružní křižovatky Českobrodská - K Horním Počernicím
(u čerpací stanice PETR). Aktuálně se k těmto záměrům zpracovávají
projektové dokumentace.
Doufejme, že investice do dopravní infrastruktury zvýší životní
standard nás všech.

Jan Šroubek, radní MČ pro oblast dopravy

5

Havárie Hostavického potoka
Ve dnech 9. a 22. března bylo vždy v ranních hodinách zjištěno silné znečištění Hostavického potoka bílým roztokem, který provázel
silný zápach. Přes téměř okamžitou reakci vedení naší MČ, nebyl
dosud zjištěn viník opakovaného znečištění. Pátrání prováděli odpovědní pracovníci Operačního střediska MHMP a Lesy Hl. m. Prahy,
jako správci toku, Městské policie, Hasičského záchranného sboru

a PVK s podezřením na společnosti, které mají svá sídla podél ulic
Průmyslová a Nedokončená.
Rada MČ Praha – Dolní Počernice se proto rozhodla podat trestní
oznámení na neznámého pachatele s nadějí, že snad již konečně
dojde ke zjištění a potrestání původce znečištění.

Redakce DPZ

OZNÁMENÍ

ÚPRAVA OBSLUHY
LINKY 296 V ZASTÁVCE
„ŠKOLA DOLNÍ POČERNICE“
Od 1. května dochází k úpravě v obsluze autobusové linky 296
v zastávce „Škola Dolní Počernice“. Linka 296 bude v obou
směrech (tj. ve směru Háje a Nádraží Horní Počernice) zastavovat v zastávce na té straně ulice, kde se nachází základní škola. Touto změnou bude pro školáky cestující linkou 296
zajištěn bezpečnější přístup ke škole, bez nutnosti přecházení
vozovky. Věříme tak, že uvedená úprava bude cestujícími a rodiči našich školáků kladně přijata.

SBĚR BIOODPADU
termín: sobota 11. června
Velkoobjemové kontejnery budu přistaveny

Od 9.00 do 12.00:
- ul. Úpická (u tříděného odpadu)
- ul. V Ráji (parkoviště u hřiště)

MOBILNÍ SBĚR
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Od 13.00 do 16.00:
- ul. Nad Rybníkem (konečná bus 263)
- ul. V Čeňku (u parčíku)
Určeno: pouze pro trvale hlášené občany v Praze
Druh sbíraného bioodpadu: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného
původu
NE: živočišné zbytky
V rámci projektu nebude k dispozici mobilní drtič
nebo štěpkovač, proto by bylo vhodné např. přinesené
větve upravit na menší kusy.
Do kontejneru je zakázáno odkládat živnostenský odpad!!!
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termín: sobota 16. července
Zastávky sběrné trasy			

doba stání

křižovatka ul. Nad Rybníkem - Bezděkovská
křižovatka ul. Bohuslavická - Listopadová

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení
svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

Projekt

„ZDRAVĚJŠÍ POČERNICE“

Celoroční projekt primárně zaměřený na zlepšení zdraví našich obyvatel s tematicky souvisejícími
doprovodnými aktivitami. Je rozložen na čtyři hlavní části:

Fórum a zdravá výživa
čtvrtek 19. května 2016
• veřejné setkání s obyvateli městské části, vytipování nejdůležitějších problémů v oblasti zdraví, životního prostředí,
strategického plánování a dalších aspektů společného života
našich obyvatel
• výroba a ochutnávka „zdravých variant občerstvení“ ve spolupráci s dětmi z místní ZŠ

Kampaň „Dny bez úrazů“
(společně s oslavou Dne dětí)
sobota 4. června 2016
• praktická ukázka činnosti Vodní záchranné služby ve vodě
i na suchu + školení první pomoci u vody
• přednáška ÚMPP na téma „První pomoc pro děti“ a „První pomoc při dopravních nehodách“

Přednášky na téma „Zdraví“
říjen a listopad 2016

(bude upřesněno)

• přednášky na vybraná témata (loni na Babím létě proběhla
dotazníková akce pro výběr tématických přednášek) s praktickými ukázkami pro obyvatele MČ:
„Popáleniny a úrazy způsobené elektrickým proudem“
„Civilizační choroby – infarkt, cukrovka aj.“

Kampaň „Dny zdraví a pohybu“
sobota 1. října 2016
• „Závod na kolečkách“ - kategorie od nejmenších (odstrkovadla, tříkolky, koloběžky) až po dospělé (trial, jízda zručnosti)
• exhibice, překážková dráha, doprovodný program
• diagnostika (měření tlaku, tuku, metabolického věku) a odborné poradenství
• praktická ukázka a ochutnávka výroby „zdravých pokrmů“ vyrobených dětmi ze ZŠ
• přednáška ÚMPP na téma „Výživa a její vliv na zdraví“

Projekt bude realizovat MČ Praha – Dolní Počernice v rámci MA21 za podpory MHMP a dalších partnerů

Stavební práce v oblasti Vinice
V lokalitě Vinice probíhá obnova kabelového vedení vysokého napětí (VN), která se realizuje z důvodu zastaralosti stávajícího zařízení a nárustu poruchovosti vedení technické infrastruktury. Veškeré výkopové práce se provádí ve stávajících trasách VN vedoucích
v chodnících, vozovce a zeleni. Všechny dotčené pozemky budou
po ukončení stavby uvedeny do původního stavu. Obnova kabelové trasy povede od transformační stanice TS 279 ulicemi Libo-

tovská, V Padolině, v ulici Nad Rybníkem od domu č.p. 135 směrem
k č.p. 589, dále ul. Příchovická a V Pařezinách, kde bude trasa VN
ukončena v transformační stanici TS 97. Akce je rozdělena do dvou
etap a bude probíhat v období květen - září 2016.
Investor: PREdistribuce, a.s.
Stavbu provádí: KORMAK Praha a.s.

Pro DPZ Martina Vondřichová
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„D E N Z E M Ě“
13. 4. 2016

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

a „Ukliďme Česko“

Xaverovský háj
LESNÍ ŠKOLA A ŠKOLKA HÁJENKA V MECHU A KAPRADÍ se zapojila do projektu UKLIĎME ČESKO 2016.
Téma se velmi hodilo k dopolednímu výukovému programu, kterým byl DEN ZEMĚ, odpoledne
jsme tak na něj volně navázali úklidem. Přesně tak, jak bylo v plánu, začali jsme se v hájence scházet s rodiči dětí v 15:00, rozdělili si darované pytle a pracovní rukavice a vyrazili na úklid. V okolí
hájenky bohužel často nacházíme nežádoucí odpad – papírky, plechovky, lahve, které zde zkrátka
nechceme, a tak jsme se s chutí vrhli do práce. Během dvou hodin jsme nastřádali zhruba 10 pytlů
s odpadem, který nás v okolí hájenky velmi tížil.
Děti se nadšeně pustily do práce a dospělí s nimi.
Čistá příroda v okolí lesa, kde se děti každý den
pohybují, je pro nás priorita, věříme, že si z akce
odnesly poučení do života, a že jsme inspirovali
k šetrnějšímu přístupu k veřejné krajině i kolemjdoucí, kteří naše úsilí s respektem komentovali.

Veronika Friebová

15. a 16. 4. 2016

Zámecký park, veřejná prostranství
V rámci kampaní „Den Země“ a „Ukliďme Česko“ se uskutečnil ve výše uvedeném termínu úklid veřejných
prostranství v MČ Praha – Dolní Počernice. Jednalo se zejména o úklid přírodní památky Počernický rybník
a jejího okolí, dále o úklid dvou páteřních komunikací Českobrodské a Národních hrdinů, parku za hřbitovem, vybraných polních cest a některých skrytých zákoutí, např. v okolí drážního tělesa.
Do akce se zapojila lesní školka „V mechu a kapradí“, Základní škola, mateřská
škola Duha, veřejnost a pracovníci úřadu MČ. Kampaní se zúčastnily v průběhu několika dnů desítky obyvatel MČ a školní mládeže. Výsledkem akce byly
stovky kilogramů nasbíraných odpadků, pneumatik a jiného nepořádku, jehož
následnou likvidaci zajistila MČ Praha – Dolní Počernice v součinnosti a vstřícné spolupráci s firmou Kontejnery Novák s.r.o.
Všem dobrovolníkům, kteří se na úklidu podíleli, patří naše velké poděkování
za čas a energii, kterou do úklidu vložili a obětovali jeden den víkendu pro
to, aby byly Počernice opět o něco hezčí a příjemnější místo k bydlení. Kéž
by naše snaha a výsledná práce měla pro ostatní občany výchovný charakter
a děti i dospělí si uvědomili, že cigaretové nedopalky a odpadky nepatří na ulici, ale do odpadkových košů, případně kontejnerů na tříděný odpad a do sběrných dvorů.

Martina Vondřichová, Markéta Brožová
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22. 4. 2016

MŠ DUHA – Sférické kino
V pátek proběhl v MŠ tematický vzdělávací program „Zula hlídka – zpátky na planetu Zemi“. Mobilní planetárium zaujalo děti ze třídy Broučků,
Kvítek a Sluníček novou, netradiční metodou výuky – Sférickým kinem
přímo v naší mateřské škole.
Během programu se děti ocitly ve 3D prostoru a připadaly si, jako by ležely přímo pod hvězdnou
oblohou, či na dně oceánu. Pohledy přes celou kupoli, padající hvězdy a další efekty byly opravdovou podívanou a nemožné se stalo skutečností! Informace předkládané formou působivých
záběrů i zvukových efektů děti zaujaly a výukový program byl zajímavý a zábavný. Pomocí moderních technologií si děti osvojily poznatky o světě, rozvíjely správné vnímání hodnot, probudily zájem o svět kolem nás i vesmír, který nás
obklopuje. Ve filmu „Zula hlídka“, kterým jsme oslavili Den země, děti během jedné obyčejné výpravy za zkamenělinami narazily s vesmírnou Zula hlídkou na ložisko škodlivého odpadu. Klíč k jeho původu a k záchraně planety Země leží v dávné (prehistorické) minulosti. Naše
hrdiny čekala dobrodružná výprava, na které se dozvěděli mnoho zajímavého o vývoji života na planetě Zemi.

Lenka Kymrová, zástupkyně MŠ DUHA
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VEJCE A MY

II.

Vejce je jeden z nejkvalitnějších zdrojů bílkovin. Bílek neobsahuje žádný tuk ani cholesterol, většina tuku ve žloutku je zdraví prospěšná. Vejce ve své historii zažila dramatický osud. Velkou popularitu zaznamenala po druhé
světové válce. Potravin bylo málo a lidé, především děti, potřebovali stravu bohatou na bílkoviny a tuky. Vejce,
tučné mléko, smetana, stejně jako sádlo a červené maso, byly považovány za nejlepší součást jídelníčku. Kdo si to
ale tenkrát mohl dovolit víc než jednou týdně?
Blahobyt, který později zažívaly vyspělé země (co se potravin týče
i některé komunistické státy), vedl k výraznému nárůstu obezity.
Následně přibývalo nemocí srdce a cév. S objevem cholesterolu pak
bylo jasné, že s tuky je třeba šetřit a s vejci takřka skoncovat. Tehdejší výzkumy ukázaly, že ve vejcích je cholesterolu nejvíc. To se ovšem
ještě netušilo, že ne všechny „cholesteroly“ jsou stejné a nemají jen
negativní účinek.
Až v roce 2001 udělila prestižní lékařská společnost The American
Heart Association vejcím „milost“. Z nejnovějších zkoumání vyplynulo, že cholesterol obsažený ve vejcích nemá tak špatný vliv
na hladinu celkového krevního cholesterolu. Mnohem důležitější
než omezování konzumace vajec je eliminace živočišných tuků.
Barva vejce je pouze odrazem plemena slepice a nejsou žádné rozdíly v kvalitě nutričních hodnot bílého a hnědého vejce. Přesto existují určité národní preference mezi bílými a hnědými vejci. Většina
Američanů například upřednostňuje bílou barvu, zatímco Angličané mají radši hnědou.
Po návratu domů z nákupů uložte vejce okamžitě do ledničky. Není
žádoucí je před uchováváním omývat nebo otírat, protože se tím
poruší ochranný povlak. Uložte je do nejchladnějšího místa v lednici. Tvarovaná místa ve dveřích lednice nejsou vhodná pro uchovávání vajec, protože ta jsou zde vystavována teplu při každém otevření
lednice. Nejlepší je uskladňovat vejce v kartonových obalech, které

vejce ochraňují ze všech stran a zabraňují absorpci vůní některých
silně aromatických jídel skrz pórovité skořápky.
Zvyšují vejce cholesterol?
Nedávná měření také zjistila, že vaječný žloutek neobsahuje tolik
cholesterolu, kolik se původně myslelo. Jedno velké vejce (resp.
žloutek) obsahuje 210 mg cholesterolu, namísto 275 mg, které se
uváděly dříve. Proto se také týdenní akceptovatelné množství vaječných žloutků zvedlo u zdravých lidí z původních tří na nynější
čtyři. Lidé se zvýšenou hladinou cholesterolu by neměli jíst víc než
jeden žloutek týdně. Bílky se mohou konzumovat bez omezení,
protože neobsahují žádný tuk ani cholesterol.
Jedna studie sledovala 37 851 mužů ve věku 40 až 75 let a 80 082
žen ve věku 34 až 59 let. Pozorování mělo za úkol objasnit vztah
mezi konzumací vajec a rizikem koronárních srdečních chorob.
Během osmi let sledování mužů a čtrnácti let sledování žen bylo
zaznamenáno celkem 2 626 případů srdečních chorob a mrtvic. Nebyla však objevena žádná evidentní spojitost mezi konzumací vajec
a těmito chorobami, bylo pouze zjištěno zvýšené riziko koronárních
srdečních chorob u diabetiků. Závěr studie tedy zněl, že konzumace
jednoho celého vejce denně nemá žádný vliv na zdraví mužů a žen.


MUDr. Pavel Boček

Místní knihovna
V ÝB Ě R Z N O V ÝC H K N I H
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Simon Mawer		Provazochodkyně
Ken Follett 		
Sršeň létá v noci
Bernard Minier		Kruh
Ferenc Máté		
Toskánské kopce
Thomas Mann		
Čarovná hora
František Niedl		
Světla na pobřeží
Táňa Keleová-Vasilková
Cukr a sůl
John Lanchester		
Chceme to, co máte vy
Deborah Rodriguezová		
Kavárnička v Kábulu
Jiří Březina		Na kopci
Sabine Ebertová		
Tajemství porodní báby
Petra Dvořáková		Sítě
Pavel Tomeš		
Tohle lidi hodně berou
Gilles Legardinier		
Všechno je jinak!
NAUČNÁ LITERATURA
Zdeněk Mahler		
Jaroslav Čechura		
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...ale nebyla to nuda
Karel IV. Na dvojím trůně

Jaro Křivohlavý		
Pozitivní psychologie
Ondřej Kundra		
Putinovi agenti
Niall Ferguson		Velký rozklad: O úpadku institucí
a zániku ekonomik
BELETRIE PRO MLÁDEŽ
Emer Stamp		
Alena Kastnerová		
		
Veronika Matysová		

Čuníkův supertajný deník
O líné babičce
O nevyřáděném dědečkovi
Míša v síti

NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Antonín Zhoř		
Poctivý Abe
Základní údaje o knihovně a aktuální informace o provozu najdete
na webových stránkách MČ Praha – Dolní Počernice
http://praha-dolnipocernice.cz/knihovna


Světla Parkanová

ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
ve spolupráci se základní školou, dětským domovem, z.s. POČIN, Salesiánským střediskem mládeže, Misí HERO, Veselým čertíkem, Lesní
školou a školkou hájenka V mechu a kapradí, Panským dvorem, hotelem Svornost a Jezdeckým klubem Josefa Vavrouška

vás zve na

OSLAVU DNE DĚTÍ,
která se bude konat

v sobotu 4. června 2016 od 13.00 do 17.00 hodin
v dolnopočernickém zámeckém parku a na závodišti U koní

PROGRAM:
Přírodní amfiteátr od 14.00 hod.
POHÁDKA O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE
hraje Malé divadélko Praha
Zámecký park od 13.00 hod.
SOUTĚŽE VŠESTRANNOSTI a ODVAHY, KONÍCI,
OBČERSTVENÍ, BANDŽÍDŽAMPING, HUDEBNÍ
PRODUKCE, SKÁKACÍ HRAD, AQUAZORBING,
VELKÝ BUŘTOPEK
Panský dvůr (Léta Páně) od 13.00 hod.
PROHLÍDKA PIVOVARU PŘED OTEVŘENÍM
Hráz rybníka od 13.00 hod.
Práce VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
+ ukázky první pomoci
Hřiště u koní od 13.00 hod.
MALÝ PARKUR

Koná se za každého počasí

K a m p a ň „ D NY B E Z Ú R A Z Ů “
proběhne zároveň s pořádáním oslavy Dne dětí

4. 6. 2016
na hrázi Počernického rybníka

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

Jak se bezpečně chovat u vody?
Jak zachránit tonoucího?
Jak poskytnout první pomoc?
Přijďte si to na vlastní kůži vyzkoušet… vítáni jsou malí i velcí…

Praktickými ukázkami ve vodě i na suchu vás ohromí neohrožení chlapíci z Vodní záchranné
služby, své zkušenosti vám předají i pracovníci Ústavu metodiky první pomoci
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Nohejbalový rozjezd
v Dolních Počernicích
Oddíl nohejbalistů funguje pod TJ Sokol Dolní Počernice a je určen
pro děti od páté do osmé třídy. Tréninky probíhají od dubna letošního roku každé pondělí od 17:00 do 18:30 hod. na hřišti s umělým povrchem před ZŠ Dolní Počernice. Jedná se o začátečníky, tj.
zaměřujeme se na seznámení s pravidly nohejbalu, techniku úderů
a obecně principy této hry. V této fázi vznikají jednotlivé herní skupiny dle dovedností. Je tedy možné se kdykoliv přidat a naskočit
do skupiny dle svých schopností.
Nohejbal je hra, která je historicky v ČR velmi silně zakořeněna.
V mezinárodním měřítku patří Česká republika mezi špičku a dá se
i říci, že je aktuálně číslo 1 na světě. Nohejbalový kalendář je plný
různých turnajů a dalších možností, jak si zahrát dle jednotlivých
výkonnostních úrovní. Cílem nového mládežnického oddílu je připravit zájemce právě na takovou úroveň, aby mohli některý z turnajů absolvovat a postupně přidávat další.
Oddíl stále nabírá nové členy a je tedy možné kdykoliv přijít
rovnou na trénink, více informací na m.kadera@seznam.cz,
tel. 724 555 617.

Současně funguje i oddíl nohejbalu mužů, kde tréninky probíhají 2x
týdně a je možné se přidat i v tomto věku. Začít se dá kdykoliv, očekává se pouze chuť ke hře a cit pro míč. Informace získáte na výše
uvedeném kontaktním čísle.

Milan Kaděra

Štíři z Dolních Počernic
V září loňského roku byla otevřena basketbalová přípravka
pro chlapce v rámci Sokola Dolní
Počernice z.s.. Po pár trénincích jsme
zjistili, že zájem o basket mezi kluky je,
a začali jsme se scházet ve velmi slušném počtu.
Jelikož i my jsme jednou začínali, tak naprosto chápeme, že se nikdo nenarodil „s balonem v ruce“ a každý se musel naučit driblovat,
přihrávat i střílet na koš.
Není úplně jednoduché zkoordinovat všechny pohyby v „úhledný
celek“, k běhání přidat ještě balon a k tomu ještě poslouchat naše
pokyny a správně na ně reagovat. Ale kluci se velmi snaží a za těch
osm společně odtrénovaných měsíců je na nich vidět velký pokrok.
Před Vánocemi jsme mimo jiné uspořádali sportovní odpoledne nejen pro kluky, ale i pro jejich rodiče, kterým bychom rádi poděkovali
za dosavadní spolupráci.
Koncem letních prázdnin se chystáme na pár dní vyrazit na soustředění do Borotína, kde kromě zdokonalování herních činností a dovedností, budeme samozřejmě nabírat i tolik potřebnou fyzickou
kondici.
Veškeré informace, postřehy a aktuality ohledně počernického basketu naleznete na www.basket.sodopo.cz.
Za oddíl košíkové Kateřina Kantová, Dita Eyblová a Michal Tůma

12

Jaro probudilo v konících bujnou energii a tak děti i dospěláci pilně
trénují na soutěže a závody, aby se tak zlobení koníků dalo správně
využít a proměnit v úspěchy na kolbištích.
V březnu úspěšně složila Terezie Tůmová zkoušky základního výcviku jezdce na koních Grace a Sunny a do konce června nás čeká ješ-

tě řada závodů v Mratíně, Mělníku, Hradišťku, Kolíně a samozřejmě
v sousední dolnopočernické stáji pana Vavrouška.
23. dubna se konaly v Hostěnicích u Brna paravoltižní závody, kde
jsme měli zastoupení ve čtyřech kategoriích a naše závodnice přivezli 3 zlaté medaile a jedno krásné 4. místo! Gratulujeme.

Chtěli bychom vás pozvat na akce, které jsou připraveny na červen a to především
11. června

10.00 - 15.00 hod.

Paravoltižní závody v areálu JK Počin

12. června

10.00 – 13.00 hod.

Den otevřených dveří v JK Počin

12. června

13.00 – 16.00 hod.

Paravoltižní workshop

JEZDECKÝ KLUB POČIN

JEZDECKÝ KLUB POČIN

Koncem června již koníci odjedou na letní pastviny a tábory, a tak bude areál zase
odpočívat až do září. Všechny zájemce
o hnůj tedy prosím, ať si přijedou
do konce června, o prázdninách je areál
zavřený a hnůj bude odvezen.
Informace o zápisech dětí do jezdeckého
kroužku od září 2016 budou na nástěnce
klubu a stránkách www.jk-pocin.cz,
info. Hanka Špindlerová, tel. 605285426.

Hana Špindlerová

POČERNICKÝ PIVOVAR NOVĚ
Již nyní se můžete těšit na návštěvu POČERNICKÉHO PIVOVARU,
jehož brány se otevřou v pátek 3. června.
Přijďte a ochutnejte z naší nabídky:
• Počernický ležák 12 - světlý
• Počernická Barborka - černé
• Pšeničný ležák
• IPA - India Pale Ale
- svrchně kvašené pivo
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Dolnopočernické

VÍTÁNÍ JARA
O tradiční dolnopočernické akci Velikonoční inspirace konané
vždy dva týdny před vlastními velikonočními svátky, bylo již
za těch dlouhých patnáct let napsáno hodně. Jen připomenu,
že ta letošní byla uspořádána ve dnech 12. a 13. března 2016
v prostorách Pensionu Český statek, informačního centra a regionálního muzea. Tvůrčí dílna (ve stodole pensionu) splnila,
hlavně u dětských návštěvníků, své poslání. Děti se naučily
plést pomlázky, vyrábět bezové píšťalky, zdobit perníky i kraslice, či jak si uvařit batikovaná vejce. Novinkou byla práce s výtvarnickou hmotou FIMO, kterou lze zdobit nejen vejdumky
vajec, ale např. střenky lžiček, či vyrábět spousty zajímavých
ozdobných předmětů. Další novinkou byla i malá zoologická
zahrádka improvizovaně uchystaná na dvoře infocentra, která
nadchla především malé návštěvníky. Za to patří dík Jezdeckému oddílu Počin i pánům V. Hořánkovi a V. Haškovi.
Nedělní „Vynášení Morany“, díky rok od roku mohutnějšímu
průvodu dětí, patřilo k vrcholům předvelikonočního času.
MČ děkuje všem, kteří přispěli k tomu, aby „Jaro“ mohlo v celé
kráse vstoupit i do Dolních Počernic.

Vlasta Václavková

Foto: Josef Nožička, Marek Vondřich
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ŽIJÍ MEZI NÁMI

Nenápadně nápadná
Kdo nezná dolnopočernickou rodačku paní Evu Vavrouškovou, dámu, která je vždy elegantně oblečená s nezbytným kloboukem na hlavě, těžko by v ní hledal pilnou, pracovitou tvůrčí ženu s nápady na rozdávání, která nenápadně stojí takřka za všemi výtvarně laděnými akcemi, které pořádá naše městská část.
Před lety nabídla svoji pomoc při jedné z nich a stala se pak jedním
z pilířů těchto výstav. Nejprve jen pomáhala, ale posléze se ukázalo, že umí mnohem více. Příkladem je sbírka papírových betlémů,
autorů zvučných jmen, které pečlivě vystříhala a výtvarně umístila
na zvláštní panely. Betlémy, kterých je v současné době několik desítek, doplnila i o vlastní originální Dolnopočernický betlém, ve kterém najdete všechny významné počernické budovy a objekty, aktéry živého betléma i chór štědrovníků ve vesnických krojích, na které
z okna radnice radostně shlíží i náš pan starosta. Tím ale zdaleka její
výtvarný přínos nekončí. Před časem přišla s nápadem – a ihned ho
realizovala. Sestavila plastickou miniaturu imaginárního venkovského statku se všemi budovami, zvířaty i obyvateli, které vyrobila z kukuřičného šustí. Statek byl vystavován pouze dvakrát ročně, o Velikonocích a o Vánocích. V současné době, kdy svoji práci věnovala
naší MČ, je ke zhlédnutí celoročně u nás, v regionálním muzeu.
Paní Vavroušková zdobí velikonoční vajíčka netušenými vzory, háčkuje, plete, paličkuje a vyšívá. Jí ozdobené vánoční stromečky jsou
vždy originálem. Její háčkované vánoční cukroví svedlo mnohé
z návštěvníků vánočních výstav tak, že ho chtěli i ochutnat. I obyčejný papír je pro ni inspirací. Letos, na výstavě u příležitosti akce
Velikonoční inspirace 2016, překvapila květinami, ptáčky i motýly
vyrobenými z proužků barevných papírků.
To, že je oporou celé své rodině, především však svému manželovi
Josefovi, snad nemusím aní dodávat. Nedávno se svěřila, že když
doprovází svého muže na pardubické dostihy, kde on zvítězil v roce
1956 ve Velké pardubické steeplechase coby osmnáctiletý mladík
a jehož věkový rekord nebyl doposud přes padesát let na této trati
nikým překonán, budí svými vlastnoručními kloboukovými variacemi (neboť ke správnému dostihu klobouk neodmyslitelně patří)
zaslouženou pozornost.

Městská část Praha – Dolní Počernice děkuje paní Evě Vavrouškové
za nezištnou dlouholetou spolupráci a přeje jí pevné zdraví a spousty dalších výtvarných nápadů a nám, aby její spolupráce s naší obcí
trvala ještě dlouhá léta.

Vlasta Václavková

Jubilanti z našich řad
Srdečné blahopřání k významnému životnímu výročí patří našim spoluobčanům:

ČERVEN

ČERVENEC

Čeněk Pokorný, Dagmar Polánková, Věra
Bartáková, Jaroslav Bouda, Marie Osvaldová,
Věra Šantlová, Miroslav Houska, Jiří Dymeš,
Květa Romanová, Josef Kanta, Zdenka
Blahoutová, Zdeňka Černá, František Janota,
Ivan Růžička, Květoslava Zemorová, Zdenka
Sychrovská, Libuše Dušková

Pavel Lajbl, Olga Jedličková, Milena Kočová,
Kamil Douděra, Jaroslav Polánka, Josef Lemfeld,
Zdeňka Holubová, Vladimír Masluk, Jan Šantl,
Anna Trakslová, Věra Balážová, Marta Vogelová,
Blanka Ambrožová, František Holubovský, Olga
Severová, Hana Šubrtová

Komise sociální, zdravotní a bytová
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16. 9. 1937 – 1. 6. 2011

Dovolte mi, abych malou vzpomínkou připomněla velkého člověka pana Tomáše Jirsáka. Do Dolních
Počernic se přistěhoval se svojí rodinou v roce 1994, ale já jsem měla dojem, že sem patří odjakživa.
V době, kdy jsem ho poznala, byl zastupitelem a místostarostou Dolních Počernic, současně působil i jako externí pracovník na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (na Katedře
elektroniky a vakuové fyziky) a činný byl i v politice za stranu KDU-ČSL. Chodil do kostela, na výstavy,
do divadla, četl knihy. Byl tátou, který je vzorem pro své děti, ale zajímal se i o ty ostatní.
Myslím, že je poměrně málo lidí, kteří se s takovým nasazením zapojí do společenského života tak,
jako on a jeho rodina. Nešlo jen o účast na kulturních akcích, které se zde konaly, ale právě o zavádění
nových, z nichž se léty stala tradice. Dnes už jako samozřejmou bereme Masopustní veselici, hravou
oslavu Dne dětí, lampionový průvod spojený s výročím vzniku samostatné Československé republiky...
A čeho jsem si u něj ještě vážila, kromě moudrosti, to byl smysl pro humor. Ještě dnes se musím pousmát nad jeho poznámkou, že svět je plný pitomců, kteří neodhadli své schopnosti a přijali funkci,
na kterou nestačí... (jen doufám, že to nebylo mířeno na mne).
Z hmotného světa odešel před pěti lety, jakoby symbolicky právě na Den dětí, proto je pro mne tento
den zasvěcen nejen dětem, ale právě i vzpomínce na něj, a tak by měl nadpis vlasně znít: Žijí mezi
námi! 
Světla Parkanová

ŽILI MEZI NÁMI

RNDr. Tomáš Jirsák, CSc.

Klub důchodců při MČ Praha – Dolní Počernice
pořádá v roce 2016 tyto zájezdy:
KVĚTEN
úterý 17. 5.

Zámek Ploskovice – Litoměřice
odjezd v 7:00 hod., cena 100 Kč

ČERVEN
úterý 14. 6.

Zámek Kroměříž + zahrady
odjezd v 6:00 hod., cena 200 Kč

ČERVENEC
úterý 12. 7.

Hrad Loket – město
odjezd v 7:00 hod., cena 100 Kč

ZÁŘÍ
úterý 13. 9.

Zámek Ratibořice + Babiččino údolí
odjezd v 7:00 hod., cena 100 Kč

ŘÍJEN
úterý 4. 10.

Zámek Horšovský Týn
odjezd v 7:00 hod., cena 100 Kč

Noc kostelů

Odjezd autobusu je ve stanovený čas
z konečné autobusu 109.
Objednávky a platby přijímá:
pí Heerová
tel. 281 932 151
pí Konopová tel. 702 016 010
pí Krčálová 	v kadeřnictví
(suterén budovy úřadu)

10. 6. 2016

v Dolních Počernicích
V pátek 10. června se opět od 18. hodiny otevřou kostely a modlitebny s připraveným
kulturním programem. I náš kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích přivítá návštěvníky Noci kostelů. Letošní rok připravujeme program ve spolupráci se ZŠ Dolní
Počernice. Děti budou mít v kostele výstavu výtvarných prací týkající se jedné z nejstarších staveb v obci a dramatický kroužek si připraví krátké vystoupení spolu s koncertem.
Mimo chystaného programu mohou naši návštěvníci zhlédnout vzácné románské nástěnné malby.
Zveme vás všechny na Noc kostelů. Pro každého návštěvníka připravujeme malé překvapení. Podrobný program spolu s dalšími informacemi najdete na konci května na
www.nockostelu.cz nebo na www.farnost-dolni-pocernice.cz.

Marcela Krňávková
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NEPOSEDA
Autobus se rozjíždí do Dolních Počernic
Nízkoprahový klub a terénní program Autobus pracuje s dětmi
a mladými lidmi od 9 do 26 let, kteří žijí v okrajových částech Prahy. Možná se ptáte, co je takový klub zač a co se tam vlastně děje.
Klub je místem, kam si mladý člověk může přijít
zahrát hru, stolní fotbálek, vytisknout životopis,
udělat domácí úkol, nebo si popovídat s pracovníkem o tom, co zrovna prožívá. Na klubu
není žádná docházka, každý může v rámci otevírací doby kdykoli přijít a odejít. Není nutné
se nikde přihlašovat, ani o sobě uvádět osobní
údaje (stačí jméno nebo přezdívka a věk). Vstup
do klubu je pro všechny zdarma. Se sociálními
pracovníky se mladí lidé mohou potkávat také
v ulicích a parcích Dolních Počernic – každé úterý nebo středu v odpoledních hodinách, nebo
si s nimi domluvit schůzku. Jsme rádi, že nově
můžeme využívat prostory radničního klubu – od května do června – dvakrát v měsíci ve středu od 12:00 do 17:00 hod. V květnu se
můžete těšit na den otevřených dveří se sportovním odpolednem
nejen pro děti.
Neposeda, z.ú. funguje v lokalitě Prahy 14, 20 a 21 již šestnáct let.
Ve své práci se organizace zaměřuje nejen na dospívající, ale také
na rodiny, seniory, občany a odborníky. V nově zrekonstruovaných

objektech na Jahodnici a v Kyjích nabízíme nejen kurzy, přednášky
a semináře, ale také prostor pro Vaše aktivity (oslava, firemní večírek apod.). Návštěvníkům je k dispozici velká zahrada s posezením,
trampolínou a ohništěm. Rodiče s dětmi mohou
využít herničku, pro pracující (nejen na rodičovské dovolené) je připravena sdílená kancelář
s připojením k internetu. Na léto připravujeme
několik běhů tématických příměstských táborů. V programu pro seniory pracujeme v případě zájmu přímo v domácím prostředí seniora
– pracovnice dochází ke klientům si popovídat,
pomáhá s doprovodem k lékaři, na nákup, nebo
s vyřizováním úředních záležitostí. Pro seniory
i další zájemce plánujeme kurzy sebeobrany,
angličtinu a jiné. Pracovníci organizace pracují také v terénu – je možné si s nimi domluvit
schůzky podle toho, co klient potřebuje. Kromě sociálních služeb
nabízíme také rodinné poradenství a psychologickou pomoc. Více
informací o všech našich programech naleznete na webových
stránkách www.neposeda.org.

Bc. Karolína Brabcová – vedoucí NZDM Autobus
Kontakt: karolina@neposeda.org, tel. 778 538 265

ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
vás zve na

SVÁTEK SOUSEDŮ

KDY?

V ÚTERÝ 31. KVĚTNA 2016 OD 19.00 DO 22.00 HOD.

KDE?

V PROSTORÁCH ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA – DOLNÍ POČERNICE, STARÁ OBEC 10

Co jsme pro vás připravili?
KŮ ZŠ
VÝSTAVU PRACÍ ŽÁ
RLA IV.
KA
ní
ze
k 700. výročí naro

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
„THE LAND OF THE FREE
“
Amerika objektivem Jan
a RICHTERA
VYSTOUPENÍ skupiny HIT
pod vedením Ivy DLUHOŠOVÉ
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SETKÁNÍ SE STAROSTOU
SEZNÁMENÍ S NÁVRHEM METROPOLITNÍHO PLÁNU

HU I TANCI
HUDBU K POSLEC
islava JELÍNKA
TOMÁŠOVKA Stan
OPÉKANÁ SELATA
Co můžete přinést vy ?
Sladké i slané dobroty a dobrou náladu

Deskovky

pro malé i velké

v Dolních Počernicích

Herní kroužek pro děti a mládež funguje pravidelně jednou měsíčně od února 2016. Scházíme se v příjemném zázemí Infocentra v Dolních Počernicích. Kapacita kroužku je deset dětí, aby
bylo možné zachovat individuální přístup a věnovat se i dalším
rozvojovým aktivitám. Kromě hraní her děláme s dětmi i základy komunikace, přemýšlíme o strategiích a chování v interakcích
s ostatními. Co jsme se už stihli s dětmi objevit?

hru na rozvoj jemné motoriky, zatímco náš
tým Záchranářů vyprostil osoby a zvířectvo
z nebezpečí hořícího domu. Tým děvčat
mezitím dovedl hodné trpaslíky ke zlatu,
i přes nástrahy, které jim připravil zlý Saboteur. Zkusili jsme si postřeh ve hře Jungle
Speed a pořádně se zapotili u vymýšlení
nápověd pro Krycí jména.
Svět deskovek je pestrý, plný tajemství a dobrodružství, která se
skrývají pod víkem krabice a stačí ji jen otevřít, aby Vás obklopily
a vtáhly do příběhu. Hry baví jak holky, tak kluky a rozhodně se jen
tak neomrzí, pokaždé v nich na Vás čeká něco nového.
Od září plánujeme setkávání nad deskovkami dvakrát měsíčně.
Přijďte se k nám podívat, vezměte s sebou děti, oblíbenou hru a nezapomeňte dobrou náladu. Těšíme se na Vás.
Příští setkání s deskovkami bude v rámci dětského dne v Dolních
Počernicích 4. 6. 2016. Více informací najdete na našem webu
http://misehero.cz/krouzky/

Antonín Vacek

Mezi nejpopulárnější hry patří Dixit, který baví děti všech kategorií.
V něm rozvíjíme představivost, kreativitu a vytváření asociací. Hráli
jsme ovšem i těžší hry. Zkusili jsme Království, které prověřilo naše
mozkové buňky na maximum, ale kluky to nezaskočilo a postavili se k tomu doslova jako chlapi. Naučili jsme se uvažovat ve větších souvislostech a oprášili jsme si malou násobilku. Zkusili jsme
i Go, jednu z nejstarších deskových her, která se hraje už více než
2 500 let, poznali jsme kus světa ve hře Svět v kostce a vymýšleli
jsme příběhy s obrázkovými Story Cubes. Pro ty nejmenší jsme našli

Dětský domov Dolní Počernice

Sportovní akce pro veřejnost
na rok 2016
25. 6. 2016
13. ročník pétanque dvojic,
areál dětského domova,
bez rozdílu věku a pohlaví

10. 9. 2016
18. ročník Běhu Babího léta,
zámecký park Dolní Počernice,
všechny věkové kategorie

15. 10. 2016
13. ročník pétanque jednotlivců,
areál dětského domova, bez rozdílu věku

10. 12. 2016
18. ročník Předvánočního běhu,
zámecký park Dolní Počernice,
všechny věkové kategorie
Přihlášky na místě nebo dd_dolpoc@volny.cz
nebo 281 930 129, 602 873 693
Za Dětský domov Dolní Počernice zve Martin Lněnička, ředitel
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HÁJENKA

Jaro v lesní škole a školce

Na jaře jsou v hájence všichni pilní jako včeličky. V zahradě hájenky
„vyrostly“ vrbové domečky a záhonky, které si společně postavily
děti ze školy a školky. V březnu jsme sázeli semínka, připravovali zahrádku a věnovali se velikonočnímu tvoření - malovali vajíčka, pletli
pomlázky, vyráběli přáníčka, a to také na březnovou Velikonoční
slavnost a jarmark. Účast na jarmarku byla obrovská a my jsme měli
velikou radost, že se z našeho snažení a příprav také těší návštěvy,
které se na nás přišly podívat a užít si bohatý program, který jsme
pro všechny připravili. Děti si užily dřevíčkovou a medovou dílnu,
ale hlavně zcela novou zahradu v hájence plnou prostoru pro běhání, schovek v domcích, nových přírodních herních prvků, které nám
daroval les, i hraní v nové zahradní kuchyňce pro děti.
Školáci v březnu pozorovali probouzející se přírodu po zimním
spánku a určovali první jarní
bylinky.
Od března učí školní i školkové
děti také nový lektor Honza,
kterého děti přivítaly s obrovským nadšením.
V dubnu se naše školní děti,
v rámci Dne dětské knihy, která
se slaví u příležitosti narození
H. CH. Andersena, věnovaly
vybraným knižním titulům.
Navštívily knihovnu, společně
se pustily do psaní a ilustrování své vlastní knihy, pro kterou
si zvolily žánr sci-fi pohádka,
zkoušely také psát básničky.

Ve středu 13. 4. dopoledne děti z hájenky oslavily Den země a odpoledne s rodiči, v rámci akce
Ukliďme Česko, uklidili nejbližší okolí hájenky v Xaverovském háji.
Na děti z okolí se v hájence těšíme opět v sobotu 21. 5. 2016. Čeká
nás další ze série Dobrodružných sobot, kdy je pro děti připravený
bohatý celodenní program bez rodičů a zajištěno občerstvení. Zájemci o lesní školu se mohou přijít podívat na náš KVĚTNOVÝ DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 25. 5. 2016 od 9:00. Děti do hájenky
zveme také na PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY, DOBRODRUŽSTVÍ V HÁJENCE 2016, které jsou naplánovány zvlášť pro děti školkové (3-6 let)
a zvlášť pro děti školní (6-11 let).
Více informací na www.vmechu.cz nebo lesniskolka@vmechu.cz

Veronika Friebová

Jaro v mateřském centru a rodinném klubu

Veselý čertík
Jarní dny už jsou pomalu za námi, blíží se léto a když se nyní ohlédnu, jaké pro nás byly jarní dny, tak musím říci, že byly z mnoha pohledů velmi zajímavé.
Březen se nesl v duchu velikonočních svátků a ani my jsme s dětmi
nezaháleli a na velikonoce jsme se připravili. Ve školičce jsme zaseli
jarní osení a povedla se nám i krásná kuřátka a beránci. Březnový tradiční jarní bazárek
dětského oblečení, hraček a dalších potřeb
pro děti se opět vydařil a tentokrát, myslím,
bylo hodně nabízených věcí opravdu moc
hezkých a jistě si všichni odnesli zajímavé
kousky pro své děti. Taktéž nesmím zapomenout na úžasný seminář „Jak vychovávat
chlapce“, který jsme měli možnost v našem
centru uspořádat. Maminky projevily velký
zájem a tak budeme určitě seminář opakovat na podzim.
Dubnový měsíc se nesl v duchu přípravy
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na léto a to konkrétně seminářem „První pomoci zaměřené na děti“,
kde jsme se od zkušeného školitele a záchranáře dozvěděli mnoho
zajímavých a užitečných informací. Taktéž byla v čertíku „Pyžámková noc“, která je již tradičním nočním dobrodružstvím. Na konci
dubna byl hudebním zážitkem (jak pro rodiče, tak i pro děti) jarní
koncert dětského sboru Rokytka a přípravky
Beránci.
V tuto chvíli probíhají intenzivní přípravy
na letní příměstské tábory. Připravujeme
již i podzimní semestr, pro který máme naplánován nový kurz pod názvem „Tvořílek“
– keramická dílnička a také velmi užitečný
kurz přípravy pro budoucí školáčky.
Více informací najdete na
www.veselycertik.cz.
Za tým MC a RK Veselý čertík z.s. přejeme
všem rodinám krásné jarní dny.

Ilona Dušková

Ze života MŠ DUHA
V rámci projektu „Kniha je můj kamarád“ si děti ze Sluníček
vyrobily vlastní knihu – leporelo Apríl, dále společně se třídou
Kvítka si vyzkoušely různé starodávné zápisy písma – malování
na kámen, vyškrabávání, vyrývání do hliněné destičky, psaní
brkem, výrobu inkoustu z přírodnin i tisk. Navštívili jsme místní knihovnu, kde nám paní knihovnice umožnila prolistovat si
různé žánry knih a nejzajímavější jsme si vypůjčili do obou tříd.
Projekt jsme zakončili v pátek 15. dubna Kouzelnou nocí plnou
pohádek, kterou nás opět provázela pohádková postava Večerníček. Děti si užily čtených pohádek, divadýlka zahraného
malými herci ze 4. A pod vedením paní učitelky Mgr. E. Dědkové, tancování, zpívání a i večerní strašidelnou cestu za pohádkovými bytostmi a především nocování ve školce.
Velké poděkování za spolupráci patří řediteli DD panu Bc. M.
Lněničkovi, paní učiteklce Mgr. E. Dědkové, paní L. Lexové, dalším hostům: slečnám Denise, Vendy, Majdě (četba), Elišce (hra
na klavír), kolegyním z MŠ a hlavně všem rodičům za báječné
občerstvení.
13. 4. 2016 proběhl zápis do naší mateřské školy. Jako každým rokem byla účast velmi hojná. Doufáme, že budeme moci
všem zájemcům vyjít vstříc.
Za třídu Sluníček Lenka Kymrová a Jana Lněničková,
třídní učitelky

Pestrý život ORANGERY
Naše mateřská škola byla i v minulých měsících dějištěm mnoha
akcí, které dětem ještě více zpříjemňují chození do školky. Celý měsíc březen u nás probíhal Měsíc knihy – maminky a tatínkové nám
chodili do tříd číst jejich oblíbené knížky, děti byly pyšné, že jejich
rodiče přišli do školky a vždy jsme si čtení moc pěkně užili. Slyšeli
jsme jak pohádky, tak i dětské básničky, dokonce i české pověsti.
Měsíc knihy a čtenářů jsme završili Nocí s Andersenem. Děti se
ve školce posilnily a pak vyrazily na stezku za Malou mořskou vílou. Cestou jsme potkali vládce moří a oceánů, plnili spoustu úkolů a odměna nás samozřejmě neminula. Usínali jsme všichni plni
dojmů, ale noc byla klidná a všichni nocování zvládli. Na ráno nám
maminky napekly spousty dobrot, které jsme s chutí posnídali.
S dětmi jsme se také vydali na návštěvu knihovny ve Školské ulici, kde si pro nás paní knihovnice připravila povídání o strašidlech
a strašidelných postavách. Děti znaly nejenom ducha, strašidlo,
bubáka, ale překvapivě také zoombíka, Draculu (krycí jméno – „ten
pán, co spí v krabici“) a vlkodlaka.
V březnu k nám také přijelo divadélko s představením Na návštěvě v Broučkově, kde jsme viděli, jak se broučci probouzí po dlouhé
zimě.
Duben byl ve znamení kvetoucích květin, stromů a barevné přírody.
A tak jsme i my ve školce měli barevný týden, kdy se děti každý den
oblékly do jedné z barev. Akce se podařila a byla to milá změna,
šatníky se provětraly i učitelkám.
Na konci dubna jsme také oslavili Filipojakubskou noc, děti (některé i s maminkami) přiletěly na košťátkách v krásných kostýmech
a společně s rodiči si prošly čarodějnickou trasu plnou tematických
úkolů.
V jesličkách se to už také hemží prcky, adaptace probíhá jako
na drátkách a nyní již děti chodí s úsměvem na tváři a těší se na hraní si s kamarády.

Mateřská škola, AfterClub i jesličky budou v provozu také během
prázdnin. Školka až od 11. července, jesle všechny pracovní dny.
Těší nás, že se již nyní hlásí děti na prázdninový program, který bude
opět plný dobrodružství.

Za MŠ Orangery Hanka Švamberková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Expedice

Karákoram
V měsíci dubnu se žáci 2. stupně zúčastnili expedice Karákoram.
Dva šestičlenné týmy překonávaly úspěšně překážky lanového centra ve Vysočanech. Zástupci naší školy se velmi statečně vyrovnali
s překážkami jednotlivců a jejich příkladná spolupráce a vzájemná
důvěra se projevily v překonávání týmových překážek a vzájemném
jištění. Již nyní vymýšlejí taktiku na další ročník oblíbené soutěže.

Den Země – projekt Počernický rybník
Druhá část každoročního projektu Počernický rybník se
uskutečnila v rámci Dne Země. První fáze tohoto projektu
probíhá v rámci výlovu, kde se děti ve spolupráci s Lesy hl.
města Prahy a rybáři seznámí s rostlinnými i živočišnými
druhy přírodního prostředí našeho rybníka a ve druhé části
přiloží ruce k dílu a čistí břehy rybníka, hráz a celý park. Nalezených předmětů, které někteří bohužel odhazují v okolí
největšího pražského rybníka, bylo skutečně mnoho. Doufáme, že si tak naše děti vytvoří ke svému nejbližšímu okolí jiný
vztah než někteří dospělí.

Sport v základní škole
Aprílový Běh s kuřetem, který se konal 5. dubna v parku na Židovských pecích, odstartoval jarní sportovní akce, kterých se účastní naše
škola. Tento běžecký závod pořádá každoročně Sportovní škola Jeseniova a je spojen se sbírkou Pomozte dětem. Celkem se na čtyřech
tratích v osmi kategoriích představilo 473 závodníků. Ve sbírce pro „KUŘE“ bylo vybráno 21 144 Kč. Z naší školy, stejně jako loňský rok, se
zúčastnilo 40 závodníků. Žáci nejen přispěli do sbírky, ale Karolíně Válalové, Tobiáši Nohejlovi, Martinu Popovi, Sáře Štěpánové, Kristýně
Růžičkové a Martinu Folwarcznymu se podařilo obsadit stupně vítězů.
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McDonald´s Cup
Turnaje ve fotbale se zúčastnili chlapci ve dvou věkových kategoriích, 1. až 3.
třída a 4. až 5. třída. Obě skupiny předvedly krásné výkony a mladším žáčkům
se podařilo vybojovat 2. místo. Po oba dva dny se dětem na turnaji věnoval
hráč A týmu v Dolních Počernicích, pan Jan Vycpálek, kterému patří velké poděkování

Mgr. Jiří Schwarz, ředitel ZŠ

Noc s Andersenem
Dne 1. 4. 2016 se naše třída zapojila do celostátní akce Noc s Andersenem.
V podvečer jsme se sešli v naší třídě. Každý čtenář představil ostatním svoji
knížku a kousek z ní přečetl. Pak jsme se rozdělili do družstev a hráli hry zaměřené na rozvoj čtenářských dovedností. Po setmění jsme vyrazili do parku. Cestu
nám ukázaly svíčky a pohádkové bytosti. Nakonec jsme na Kočičím hrádku našli poklad. Byli to perníkoví Mimoni a jiné sladké dobroty. Když jsme se vraceli
zpátky s pokladem, už se nám chtělo spát.

Dne 14. 4. se naše třída zúčastnila setkání Strážců
pralesa v Zoo Praha. Strážcem pralesa se mohl stát
každý, kdo během roku sbíral staré mobily. V nich
jsou prvky, které se získávají z půdy po vykácení
deštných pralesů. Pokud se budou recyklovat, nebude se ničit prostředí, ve kterém žijí gorily a lachtani. My jsme sebrali 83 mobilů a za odměnu jsme
mohli sledovat cvičení lachtanů, prasete a polární
lišky. Potom jsme se formou her učili, jak správně
třídit odpad a chránit tak přírodu. Odpoledne jsme
kromě jiného viděli mláďata tapíra, slona a hrocha.
Výlet se nám moc líbil.
Prvňáčci a Mgr. Hana Hubáčková

Jak jsme hráli a četli dětem...
15. dubna 2016 jsme se zúčastnili „Noci
s Andersenem“ v místní mateřské škole
Duha. Malým kamarádům jsme zahráli divadlo, předčítali jim před spaním
z krásných dětských knih a dokonce
jsme společně nocovali v útulné třídě
těch nejmenších - Broučků. Akce se vydařila, všem se moc líbila.
Děkujeme vedení mateřské školy
a všem zaměstnancům za vřelé přijetí
a těšíme se na další spolupráci.
My, ze 4. A...
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Putovní výstava

„10 inspirací KARLA IV.“
V letošním roce si připomínáme 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské Karla IV., jehož považuje český národ za nejvýznamnější osobnost své historie.
Již 14. dubna 2016 začala dlouhá a téměř celoroční cesta unikátní banerové putovní
výstavy „10 inspirací KARLA IV.“, kterou se nám podařilo na dobu čtrnácti dnů zapůjčit a nainstalovat i u nás v Dolních Počernicích. Výstava na své cestě zavítá do řady
měst, obcí, jejich knihoven či kulturních středisek, plánuje též svou zahraniční misi
v několika zemích Evropské unie.
Výstavu doplnili žáci základní školy pod vedením učitelů svými
projekty na toto téma. Velice děkuji těm kantorům, které téma
oslovilo a stálo jim zato i v krátkém čase motivovat děti, v mnoha případech ke krásným dílům v oblasti malby, kresby, literárnímu zpracování nebo trojrozměrným projektům. Mají můj obdiv
a úctu.
Chtěla bych poděkovat také především místnímu úřadu za poskytnutí prostor, finanční dotaci a panu starostovi také za úvodní
slovo na slavnostním zahájení výstavy.
Čtrnácté století, ze kterého k nám Karel již sedm set let promlouvá, nám může i dnes mnohé nabídnout, ale není to úplně samozřejmé. Je třeba hledat a nějak smysluplně uchopit život, dílo
a odkaz slavného Lucemburka...

Ivana Hájková
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Rokytce to zpívá

ROKYTKA

POČERNICKÝ DĚTSKÝ SBOR

Děti z Rokytky mají za sebou období plné pilného zkoušení. V únoru jsme
vyrazili na sborové soustředění do městečka Mšena u Mnichova Hradiště.
Na prodlouženém víkendu děti nejen nacvičovaly nový repertoár, ale zahrály
si spoustu sportovních a společenských her. Velmi se vydařil večerní maškarní bál a děti domů přijely naplněny zážitky ze společného sborového života.
Na konci dubna se konal Jarní koncert Rokytky, kde se představilo i mladší
přípravné oddělení Beránci. Jako host vystoupil vokální kvartet, J*A*M*M
Kvartet. Program byl velmi pestrý, od lidových písní přes Jarní popěvky
od Petra Ebena s bicí soupravou po spirituály.
Ke konci školního roku čekají děti další vystoupení, mimo jiné 29. května
ke Dni dětí ve Vinoři.
V červnu vypisuje Rokytka zápis dětí na nový školní rok. Rádi přivítáme každé nadšené dítě, které má rádo hudbu a zpěv. V nové sezoně nás čekají
koncerty, vystoupení a účast na festivalu Rolničkové svátky písní v Praze.
 Andrea Čančarová Houfková a Magdalena Hochmanová, sbormistryně

hledá do svých řad děti z 1. – 6. tříd
všechny, které rády zpívají a rády se učí
pěveckým a hudebním dovednostem

ZÁPIS

se koná
ve středu 8., 15. a 22. června 2016
od 15.30 do 16.35 hodin
v budově 2. stupně ZŠ v Dolních Počernicích
Další informace a přihlášky, či individuální termín
lze domluvit na tel. 774 082 980
nebo na andrea.cancarova@gmail.com
web: www.sbor-rokytka.cz

Kemp není jen ubytování...
Camping Sokol Praha funguje již dlouhodobě jako rekreační zařízení, které poskytuje služby na vysoké evropské úrovni. Kemp je
klasifikován čtyřmi hvězdičkami a je každoročně sledován a hodnocen evropskými kempovými kluby a cestovními kancelářemi. Vyhledáván je zejména zahraničními turisty, ale každým rokem stoupá
zájem i ze strany tuzemských hostů, kteří si sem nacházejí cestu.
Milovníci kempování zde najdou pěkné slunné i stinné travnaté
plochy pro karavany a stany.
V roce 2015 bylo moderně zrenovováno sociální zařízení. Hosté
mohou využít pohodlného a útulného ubytování v plně zařízených
a vytápěných mobilních domech – bungalovech, které mají prostorný obývací pokoj, dvě nebo tři ložnice, bohatě vybavenou kuchyň, koupelnu se sprchovým koutem a toaletu. Před bungalovy se
rozprostírá dlážděná nebo dřevěná terasa s venkovním posezením.
V roce 2013 byl vybudován plavecký bazén a dětské brouzdaliště,
po kterém byla velká poptávka. Bazén je určen zejména pro hosty

ubytované v kempu. V areálu je možné využít dětské hřiště, minigolf a mnoho dalších atrakcí.
Obyvatelé Dolních Počernic jsou do kempu zváni k příjemnému
posezení ve zdejší restauraci, která prošla v letošním roce částečnou rekonstrukcí interiéru. Milá obsluha restaurace nabízí
svým hostům každý den jak chutné obědy, tak i večeře. Ochutnat můžete domácí českou kuchyni, vedle ní i šťavnaté steaky,
saláty či lahodné dezerty. Mnozí se zde rádi zastaví na výborné
pivo či zmrzlinu. V letních měsících zpříjemňuje hostům večerní posezení živá hudba. Karetní hráči také jistě ocení pokerový stůl. Během hlavní sezony, od května do září, je restaurace
otevřena každý den od 11:00 do 23:00 hod. Speciální obědové
menu se podává od 11:00 do 14:00 hod. Hosté oceňují hlavně
velkou letní zahrádku pod vzrostlými lipami, která láká rodiny
s dětmi nebo cyklisty. Přijďte i vy, budete vítáni...

Vladislav Cenkr
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Běh naděje v Klánovicích
Zveme na devátý ročník charitativního Běhu naděje, který pořádá Masarykova ZŠ a Místní úřad Klánovice v neděli 22. 5. 2016. Tratě dlouhé 1 000 – 4 000 m jsou vhodné pro běžce, chodce, rodiče s kočárky či cyklisty (trasa 10 000 m). Čeká na Vás občerstvení, doprovodný program, hudební doprovod, výtvarná dílna a nebude chybět také oblíbený knižní
bazar pořádaný klánovickou knihovnou. Veškerý výtěžek z Běhu bude předán na výzkum
a léčbu rakoviny, jehož celostátní výtěžek 500 000 Kč byl v loňském roce předán dětské
onkologii Motol. Zápisy začínají od 8.30 hodin na dvoře ZŠ Klánovice, samotné běhy
od 10 hodin.

Za přípravný výbor Jolana Fuchsová

červen

Pozvánka k sousedům
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inzerce

Masáže

Pavel Hokr – hudební škola;
Středisko volného času Všenory

VÝUKA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ
klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, populární
zpěv, rychlokurz klavíru pro dospělé
• učíme se hrát pro vlastní potěšení • koncertujeme
3x ročně • hrajeme písničky, které si vybíráte
• můžeme docházet k Vám domů
• první 2 hodiny výuky nezávazné
• žádné stupnice, žádné etudy

Nabízíme Vám masáže
v pohodlí Vašeho domova.
Kontaktujte nás a objednejte si službu
mobilního maséra.

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

MÍSTA VÝUKY: Dolní Počernice, Vinoř, Kbely, Klánovice,
Petrovice, Černošice, Rudná, Říčany, Jesenice, Všenory
a další obce.
PŘIHLAŠOVÁNÍ: DOPORUČUJEME V KVĚTNU
e-mail: info@pavelhokr.cz, tel.: 608 745 262

www.pavelhokr.cz

Rekondiční

Medová

Relaxační

www.FITVIA.CZ
e-mail:jana.capkova@FITVIA.cz, Tel: +420 724 417 945

KOMINICTVÍ

SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

www.kominictvinemec.cz
TEL.: 775 132 921

NABÍZÍME NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝ HOSTEL, který se nachází v areálu v Praze 9, ul. Náchodská 1116/208. (Bývalý areál TRW.)
Poskytujeme dlouhodobé, krátkodobé ubytování v 1 – 2 – 3 – 4 lůžkových pokojích. Možnost i vlastní garsonky (včetně sociálního zařízení a kuchyně).
Pokoje jsou kompletně vybavené včetně TV a chladniček. Parkování v areálu zdarma. WIFI připojení zdarma.

Více info na tel: 702 086 401 www.levne-ubytovanipraha.cz

Pohřební služba ATROPOS s.r.o.
Poskytujeme kompletní kremační a hřbitovní služby
Makovská 933, Praha 9, Dolní Počernice
Po - Pá 9 - 15, So - Ne 10 - 15
tel.: 602 220 894 nonstop
bezplatná linka: 800 321 136
e-mail: info@pohrebatropos.cz
www.pohrebni-sluzba-atropos.cz
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