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Vážení spoluobčané,

jistě vám neunikly výsledky nedáv-
no proběhlých komunálních voleb 
do zastupitelstev měst a obcí. U nás 
jste volili 15 členů nového zastupi-
telstva MČ Praha – Dolní Počerni-
ce. Při pohledu na  jeho složení se 
naplnila moje předpověď, že při 
každých komunálních volbách se 
mění složení našeho zastupitelstva 
z  jedné třetiny. Nejinak tomu bylo 
i při říjnových volbách. Rád bych po-
děkoval všem našim občanům, kteří 
přišli k volbám a projevili zájem po-
dílet se na složení nové samosprávy 
Dolních Počernic. Dne 5. listopa-

du 2018 se uskutečnilo ve slavnostní atmosféře hotelu Svornost 
ustavující zasedání nového zastupitelstva, na kterém bylo zvole-
no nové vedení naší MČ, tedy starosta, jeho dva zástupci a  dva 
zbývající – dva členové rady MČ, která nese největší odpovědnost 

ú
v

o
d

n
ík úvodní slovo starosty

za  výkon veřejné správy. Složení těchto orgánů naleznete níže. 
Nevím, zda je vám známo, že jsem starostou MČ Praha – Dolní Po-
černice bez přerušení od  r. 1998 a  začínám tedy již šesté volební 
období v  této funkci. Tato skutečnost je nekonečně zavazující, 
a proto bych chtěl na tomto místě poděkovat vám všem, kteří jste 
mi ve  volbách dali své hlasy a  také všem zastupitelům, kteří mě 
do funkce starosty opětovně zvolili.
Mohu jen slíbit, že moje snaha bude směřovat k dalšímu zlepšení 
podmínek života v Dolních Počernicích bez vyjmenování jednotli-
vých kroků mých předsevzetí, neboť ty se ztotožňují s programo-
vým prohlášením RMČ, které je dále v tomto čísle zpavodaje zve-
řejněno.
Věřím, že ve  spolupráci všech samosprávných orgánů naší MČ se 
nám podaří naplnit náš Strategický plán a posunout Dolní Počer-
nice o několik pomyslných příček výše mezi městskými částmi Hl. 
m. Prahy.
Budu velice rád, když se i vy budete podílet na rozvoji Dolních Po-
černic a budete s námi spolupracovat buď jednotlivě, nebo formou 
veřejných setkání.
Na tuto spolupráci se těší
 Zbyněk Richter, starosta

Zastupitelstvo městské části Praha – dolní Počernice přijalo 
následující usnesení:

-  zvolilo návrhový a volební výbor ve složení: Mgr. Hartoš, Ing. Slá-
dek, Mgr. Šroubek

- rozhodlo, že jediným uvolněným členem ZMČ bude starosta MČ
- schválilo volbu dvou neuvolněných zástupců starosty

Zvolilo  Radu městské části Praha - dolní Počernice v tomto 
složení:
starosta    Zbyněk Richter  
zástupce starosty  MUDr. Pavel Boček
zástupce starosty  Ing. Miloslav Král
členové rady:  Petr Stránský
    Mgr. Jan Šroubek

1.  ustavující Zasedání ZastuPitelstva MČ PRaha - dolní PoČeRnice dne 5. 11. 2018

ostatní členové ZMČ: 
Danka Exnerová 
Ing. Jiří Falc
Mgr. et Mgr. Petr Hartoš
Mgr. Tomáš Jirsák
Ing. Tomáš Jílek
Štěpánka Kratochvílová
JUDr. Petr Kšáda
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. 
Ing. Martin Sládek
Ing. Pavel Vermach, Ph.D.

- stanovilo výše a  termín výplaty odměn neuvolněným členům 
ZMČ v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. ze dne 11. 9. 2017.

Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písem-
né podobě na úřadě MČ. 
 Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová
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Programové prohlášení Rady MČ Praha – dolní Počernice  
na volební období 2018–2022
Vážení členové Zastupitelstva MČ, vážení spoluobčané,
Rada městské části Praha – Dolní Počernice vám předkládá programové prohlášení, kterým bude v následujícím volebním období řídit 
svoji činnost. Základem k tomuto prohlášení je Strategický plán MČ Praha – Dolní Počernice na roky 2016 - 2022. V této souvislosti bu-
deme (bude naší snahou):

jednání Rady MČ PRaha – dolní PoČeRnice
Rada na svých zasedáních v období od 13. 9.  do 27. 11. 2018   
m. j. projednávala

schválila:
- úpravy rozpočtu MČ na r. 2018,
- postup ředitele Základní školy při řešení stížnosti některých rodičů 
– čj. 1205/18,
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 51/2018 k provedení stavby „Re-
habilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích – 3. část“ se spol. 
INGBAU CZ s.r.o.,
- výpověď části mandátní smlouvy na stavbu „Rehabilitace zámec-
kého parku v Dolních Počernicích – 3. část“ se spol. JP Building s.r.o. 
č. 19/2016 v rozsahu části čl. III, III. fáze – výkon TDI a činnosti po do-
končení,
- objednávku pro Ing. Františka Smetanu na zajištění technického 
dozoru na stavbu „Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počer-
nicích – 3. část“ za cenu 69.600 Kč dle předložené nabídky,
- objednávku pro spol. ZAVOS s.r.o. na zajištění výkonu koordiná-
tora BOZS na stavbě „Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Po-
černicích – 3. část“ za cenu 105.512 Kč (včetně DPH) dle předložené 
nejnižší cenové nabídky,
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k provedení stavby „Oprava stáva-
jících cyklostezek v Dolních Počernicích“ se spol. SKIP Stavby s.r.o. 
za nejvýhodnější cenu ve výši 1.494.806,17 Kč (včetně DPH),
- odpis pohledávky ve výši 10.425 Kč k 31. 12. 2018 za nájem bytu 
č. 4 v penzionu ZŠ za období 01-06/2013 z důvodu její nevymaha-
telnosti,
- realizaci projektu „Navýšení kapacity v Mateřské škole Orangery“, 
registrační číslo projektu Z.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001312 v  ob-
jektu čp. 11, ul. Národních hrdinů, Praha 9, v k.ú. Dolní Počernice,

in
fo

RM
a

ce
 R

M
Č- dodatek č. 2 Smlouvy o dílo k provedení stavby „Oprava stávajících 

cyklostezek“ v  Dolních Počernicích – navýšení ceny o  119.890 Kč 
(včetně DPH) za práce spojené s údržbou zeleně podél dotčených 
cyklostezek,
- výpůjčku části pozemku parc.č. 1462/1 v k.ú. Dolní Počernice (za-
hrada u čp. 45 – hájovna) spolku V Hájence, z.s. na dobu neurčitou 
pro potřeby lesní školky,
- přesun částky 200.000 Kč v rozpočtu MŠ na dokončení rekonstruk-
ce a výstavby Domu údržby čp. 25,
- poskytnutí příspěvku na  lázeňský pobyt seniorů z  Dolních Po-
černic ve výši 166.870 Kč z finančních prostředků získaných darem 
p. Nápravové, s tím, že každý zúčastněný se bude podílet na úhradě 
svého pobytu částkou 1.000 Kč,
- záměr spol. Car Star IMMO na rekonstrukci stávajícího a dostavbu 
nového chodníku podél objektu Car Star, ev.č. 41, při ul. Českobrod-
ská dle předložené dokumentace,
- nově zvolenou Radu MČ - působnost jednotlivých členů RMČ 
na  období 2018 až 2022 – je podrobně uvedena na str. 5 tohoto 
zpravodaje.

bere na vědomí 
- návrh Cenové mapy stavebních pozemků Hl. m. Prahy na r. 2019,
- Memorandum o podpoře železniční dopravy na území Hl. m. Pra-
hy, které bude zveřejněno na webových stránkách městské části,
- Zprávu o hospodaření MČ za období 1 – 9/2018 bez připomínek 
– předklad 1906/18
- Výroční zprávu o činnosti školy za šk.r. 2017/2018 Základní školy 
Praha 9 – Dolní Počernice bez připomínek.

Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písem-
né podobě na úřadě MČ. 
 Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

úZeMní RoZvoj
•	 	sledovat	proces	tvorby	nového	Územního	plánu	hl.	m.	Prahy	(Me-

tropolitního plánu) a aktivně se zapojovat do jeho příprav a pro-
jednávání v  souladu s  usneseními, která k  tomuto dokumentu 
přijme ZMČ 

•	 	závažné	 a  rozsáhlé	projekty	 v oblasti	 bytové	 výstavby	budeme	
projednávat v ZMČ s důrazem na dodržování regulativů platného 
ÚP

•	 	požadovat	v rámci	významných	investičních	záměrů	pro	bytovou	
zástavbu adekvátní zapojení investorů do  veřejné vybavenosti 
MČ

•	 	řídit	 rozvoj	MČ	v  souladu	 se	Strategickým	plánem,	 schváleným	
ZMČ na období 2016 - 2022

BeZPeČnost
•	 	úzce	 spolupracovat	 se	 strážníky	 městské	 policie	 a  s  vedením	

všech policejních složek s cílem zvýšení bezpečnosti našich oby-
vatel, zkvalitnění stavu veřejného pořádku a potírání vandalismu

•	 	aktivně	 spolupracovat	 s  krizovými	 štáby	 hlavního	města	 Prahy	
a MČ Praha 14

•	 	aktualizovat	 Povodňový	 plán	 a  složení	 povodňové	 komise	 MČ	
Praha – Dolní Počernice

doPRava
•	 	prosazovat	dokončení	rekonstrukce	komunikací	v MČ	ve spolu-

práci s hlavním městem Prahou, konkrétně se bude jednat o ul. 
Národních	hrdinů,	Nad	Rybníkem,	Úpická

•	 	zkvalitňovat	síť	pěších	a cyklistických	stezek

•	 	úzce	 spolupracovat	 s TSK	při	údržbě	komunikací	Českobrodská	
a Národních hrdinů

•	 	materiálně	i finančně	zajišťovat	letní	i zimní	údržbu	komunikací	
ve správě MČ

•	 	podle	možností	rozšiřovat	počet	parkovacích	stání	
•	 	prosazovat	 uvedení	 do  provozu	 stavby	 510	 Satalice	 -	 Běchovi-

ce, 511 Běchovice – Dálnice D1 a přeložky I/12 – Českobrodská 
za  podmínky dodržení hygienických limitů při provozu těchto 
staveb

•	 	podporovat	tzv.	Regionální	variantu	okruhu	kolem	Prahy
•	 	ve  spolupráci	 s MHMP	prosazovat	omezení	 jízdy	 kamionů	přes	

Dolní Počernice
•	 	usilovat	o realizaci	ul.	Nová	Úpická	včetně	jejího	křížení	s ul.	Ná-

rodních hrdinů
•	 	podporovat	 zavedení	 osobní	 vlakové	 přepravy	 na  „malešické“	

trati včetně realizace zastávky mezi Dolními Počernicemi a  Ja-
hodnicí

Životní PRostŘedí
•	 	trvale	iniciovat	realizaci	opatření	vedoucích	ke zlepšování	život-

ního prostředí v Dolních Počernicích
•	 	spolupracovat	s vedením	základní	a mateřské	školy,	s myslivec-

kým spolkem a s centrem environmentálního vzdělávání Lesů Hl. 
m. Prahy a dalšími místními spolky a sdruženími při výchově mlá-
deže v oblasti ochrany životního prostředí

•	 	zajišťovat	dostatečné	množství	a distribuci	materiálů	propagují-
cích ochranu životního prostředí

•	 	důsledně	 spolupracovat	 s  policejními	 složkami	 a  občany	 MČ	
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•	 	iniciovat	kampaň	za snížení	používání	plastových	obalů

MĚstská ZeleŇ
•	 	zabezpečovat	 finanční	 prostředky	 na  tvorbu	 a  údržbu	městské	

zeleně v rozpočtu MČ
•	 	využívat	grantovou	politiku	Hl.	m.	Prahy	v oblasti	životního	pro-

středí a městské zeleně
•	 	pokračovat	v rehabilitaci	zámeckého	parku	dle	schválené	projek-

tové dokumentace
•	 	osvětově	působit	na obyvatele	MČ	a žáky	našich	škol	se	záměrem	

vypěstovat kladný vztah k veřejné i soukromé zeleni
•	 	organizačně	 se	 podílet	 na  pokračování	 realizace	 Rekreačního	

parku U Čeňku
•	 	zajistíme	provedení	arboristických	prací	na stromovém	patru	zá-

meckého parku, poškozeného vichřicemi včetně provedení bez-
pečnostních řezů

•	 	vyhledávat	nové	lokality	pro	výsadbu	nové	městské	zeleně
•	 	zlepšovat	květinovou	výzdobu	MČ
•	 	provádět	výchovné	řezy	u nově	vysazených	alejí	a stromořadí
•	 	vytvářet	podmínky	pro	 vybudování	 lesoparku	mezi	 tratěmi	ČD	

u zastávky Dolní Počernice

veŘejnÝ PoŘádek
•	 	vytvářet	podmínky	pro	docílení	čistoty	komunikací	a veřejných	

prostranství v MČ včetně kontroly
•	 	formou	prevenčních	opatření	spolupracovat	s občany,	organiza-

cemi a  podnikatelskými subjekty v  MČ za  účelem udržitelnosti 
a zlepšování stavu veřejného pořádku v MČ

•	 	pravidelně	 zabezpečovat	monitorování	 a  odstraňování	 černých	
skládek v k. ú. Dolní Počernice

•	 	doplňovat	odpadkové	koše	na veřejných	prostranstvích	v MČ

Školství
•	 	úzce	spolupracovat	s Hl.	m.	Prahou	na přípravách	a následné	vý-

stavbě nové základní školy
•	 	pokračovat	v dosavadní	spolupráci	se	školskými	zařízeními	v MČ	

při jejich zapojování do veřejného života v Dolních Počernicích
•	 	udržovat	obě	školská	zařízení	ZŠ	a MŠ	v dobrém	a provozuschop-

ném stavu ve spolupráci s jejich vedením
•	 	podílet	 se	 na  zlepšování	 výchovného	 a  vzdělávacího	 procesu	

na všech stupních našich škol

ZdRavotnictví a sociální oBlast
•	 	pokračovat	v přípravě	projektu	Domova	seniorů	v Dolních	Počer-

nicích ve spolupráci s Hl. m. Prahou
•	 	prosazovat	umístění	zdravotnických	služeb	v nových	zástavbách	

MČ a v novém polyfunkčním domě
•	 	zabezpečit	dostupnost	základní	zdravotní	péče	pro	občany	MČ	

praktickým lékařem pro dospělé, děti a dorost, gynekologickou 
a stomatologickou péči 

•	 	spolupracovat	se	seniory	s cílem	jejich	zapojení	do veřejného	ži-
vota v Dolních Počernicích

•	 	vytvářet	podmínky	pro	kvalitní	fungování	„Klubu	seniorů“	
•	 	pořádat	pravidelná	setkání	seniorů	v závěru	roku
•	 	podporovat	v rámci	finančních	možností	MČ	zdravotně	postižené	

občany MČ
•	 	projednat	v ZMČ	využití	finančních	prostředků	z daru	od paní	Ná-

pravové

kultuRa a vyuŽívání volnÉho Času
•	 	využívat	grantovou	politiku	Hl.	m.	Prahy	v oblasti	kultury,	památ-

kové péče a využívání volného času mládeže
•	 	pokračovat	v pořádaní	kulturních	akcí	MČ	a spolupracovat	v této	

oblasti s jinými organizacemi
•	 	zapojovat	 všechna	 školská	 zařízení	 v  MČ	 a  širokou	 veřejnost	

do kulturního dění v naší MČ
•	 	pravidelně	 zajišťovat	 funkčnost	 a  bezpečnost	 dětských	 hřišť	

v souladu s platnými normami

•	 	zahájíme	jednání	s cílem	umístění	základní	umělecké	školy	v Dol-
ních Počernicích

•	 	zabývat	se	možností	přemístění	místní	knihovny	do  jiných	pro-
stor za účelem jejího rozšíření

•	 	podporovat	 významné	 kulturní	 aktivity	 organizací,	 působících	
v naší MČ

oBchod a sluŽBy
•	 	podporovat	aktivity	směřující	k  rozšíření	možností	v oblasti	ob-

chodu a služeb pro obyvatele Dolních Počernic
•	 	podporovat	konání	farmářských	trhů	v Dolních	Počernicích

tĚlovÝchova a sPoRt
•	 	zajistit	 finanční	 prostředky	 na  zkvalitnění,	 bezpečný	 provoz	

a údržbu veřejných sportovišť v MČ, zejména pak veřejného spor-
toviště ve Svatoňovické ulici.

•	 	spolupracovat	se	ZŠ	a Sokolem	na udržitelnosti	a využívání	jejich	
sportovních zařízení

•	 	podporovat	 aktivity	 jiných	 subjektů	 při	 pořádání	 sportovních	
akcí v Dolních Počernicích (Dětský domov, Počin apod.)

Majetek 
•	 	zajistit	kvalitní	a pravidelnou	údržbu	objektů,	pozemků	a bytové-

ho fondu ve vlastnictví MČ
•	 	sledovat	možnosti	 čerpání	finančních	prostředků	z dostupných	

dotačních titulů na obnovu majetku MČ
•	 	odstranit	 havarijní	 stav	 objektu	 čp.	 45	 (hájovna)	 a  zajistit	 jeho	

dlouhodobé využití
•	 	úspěšně	 dořešit	 soudní	 spor	 a  fungování	 nájemních	 vztahů	 se	

spol. Natural a Stavba a Transport
•	 	zajistit	rekonstrukci	a využití	objektu	čp.26	a 366	
•	 	dotvořit	historické	jádro	Dolních	Počernic
•	 	pokračovat	ve snižování	energetické	náročnosti	objektů	ve vlast-

nictví MČ 

infoRMovanost oByvatel
•	 	využívat	dostupných	možností	pro	distribuci	propagačních	ma-

teriálů o Dolních Počernicích
•	 	v rámci	možností	zajistit	podávání	informací	o dění	v MČ	v cizím	

jazyce
•	 	udržet	a zkvalitnit	činnost	Informačního	a kulturního	centra	MČ
- udržet současnou náplň a kvalitu internetových stránek MČ
•	 	pravidelně	se	zapojovat	do soutěže	Zlatý	erb	o nejlepší	interneto-

vé stránky obcí
•	 	rozšířit	náklad	DPZ	v souvislosti	s nárůstem	počtu	občanů	a reali-

zaci více čísel meziročně

infRastRuktuRa
•	 	ve  spolupráci	 s  MHMP	 realizovat	 posílení	 dešťové	 kanalizace	

na ul. Národních hrdinů v úseku Českobrodská – Rokytka
•	 	ve spolupráci	s MHMP	zajistit	rekonstrukci	pěších	lávek	u mostu	

přes Rokytku
•	 	v  rámci	TV	Dolní	Počernice	zavést	chodníkový	program	s cílem	

zkvalitnění pěšího propojení v MČ
•	 	usilovat	 o  náhradní	 pěší	 propojení	 pod	 železničním	 mostem	

na ul. Národních hrdinů 
•	 	spolupracovat	na dokončení	stavby	Kanalizační	sběrač	H	v Dol-

ních Počernicích

ŘíZení a sPRáva
•	 	zvyšovat	kvalifikaci	a vzdělanost	pracovníků	ÚMČ	Praha	–	Dolní	

Počernice a samosprávy MČ
•	 	zabezpečit	kvalitní	a aktualizované	vybavení	pro	výkon	veřejné	
správy	ÚMČ

•	 	využívat	proces	Místní	agendy	21	při	styku	s veřejností
•	 	pokračovat	v členství	MČ	v Národní	sítí	Zdravých	měst	ČR

 Rada městské části Praha – Dolní Počernice
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V Rekreačním parku U Čeňku se dne 16. listopadu odehrál slavnostní ceremoniál, při kterém byly 
vysazeny stromy sakury japonské (nazývané japonská třešeň). Slavnostní výsadby se účastnili pre-
zident Spolku sakurových květů Hirobumi Matsuzawa, velvyslanec Japonska v  České republice 
Kaoru Shimazaki a nový primátor hlavního města Prahy MUDr. Zdeněk Hřib. Nechyběl samozřej-
mě ani starosta Dolních Počernic Zbyněk Richter, neboť parku U Čeňku je součástí katastrálního 
území Praha – Dolní Počernice, a zástupci sousedící Prahy 14 v čele se starostou Mgr. Radkem 
Vondrou. Počátkem jara se tedy můžeme těšit na růžovou záplavu květů.

Světla Parkanová

Redakce DPZ děkuje 
za poskytnuté údaje 
a fotografi e panu Michalu 
Sedlákovi, šéfredaktorovi 
měsíčníku Prahy 14 
Čtrnáctka.

Zbyněk Richter – starosta, člen rady
	•	vnější	vztahy
	•	rozpočet	a fi	nancování	
	•	územní	plánování	a strategický	rozvoj	
	•	životní	prostředí	a městská	zeleň	
	•	strukturální	fondy	EU
	•	dotační	tituly	a grantová	politika
	•	Národní	síť	Zdravých	měst	ČR	a Místní	agenda	21
	•	krizová	řízení
	•	veřejná	správa

ing. Miloslav král – zástupce starosty, člen rady
	•	majetek
	•	infrastruktura
	•	bezpečnost
	•	cestovní	ruch
	•	tělovýchova	a sport
	•	využívání	volného	času

Působnost členů Rady MČ Praha – dolní Počernice v období r. 2018 – 2022
Mudr. Pavel Boček – zástupce starosty, člen rady 
	•	školství,	výchova	a vzdělávání
	•	sociální	a zdravotní	politika
	•	kultura
	•	veřejný	pořádek
	•	organizace	a spolky
	•	informatika	a propagace

Mgr. jan Šroubek – člen rady
	•	doprava
	•	správa	bytového	fondu
	•	podnikání,	obchod	a služby
	•	rozvoj	sítě	pěších,	cyklo	a hypostezek
	•	vnitřní	kontrola

Petr stránský – člen rady
	•	TV	Dolní	Počernice
	•	investice	a výstavba	
	•	legislativa	a smluvní	vztahy
	•	pohřebnictví
	•	památky

jaPonskÉ sakuRy U Čeňku

mě ani starosta Dolních Počernic Zbyněk Richter, neboť parku U Čeňku je součástí katastrálního 
území Praha – Dolní Počernice, a zástupci sousedící Prahy 14 v čele se starostou Mgr. Radkem 
Vondrou. Počátkem jara se tedy můžeme těšit na růžovou záplavu květů.

Světla Parkanová

Redakce DPZ děkuje 
za poskytnuté údaje 
a fotografi e panu Michalu 
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jednání u kulatého stolu
Ve středu 18. dubna proběhlo v zasedací místnosti úřadu jednání 
u kulatého stolu, jehož předmětem a cílem bylo vyřešit nárůst do-
pravy v Rudníkovské ulici.
Podnět k řešení problému vzešel od obyvatel této ulice, kteří si stě-
žovali na využívání obytné Rudníkovské ulice automobily, které si 
usnadňovaly čekání na  červenou na  ul. Národních hrdinů objížď-
kou ulicemi Svatoňovická, Rudníkovská, Bohuslavická a Českobrod-
ská, která bývá v těchto kritických situacích paradoxně volná. To, že 
spěchající řidiči v automobilech mnohdy porušovali pravidla silnič-
ního provozu, netřeba připomínat. Z prvního jednání s občany Rud-
níkovské ul. vzešel návrh na zjednosměrnění části Svatoňovické ul., 
ulic Rudníkovská a Listopadová s přenesením problémové dopravy 
do ulic Podkrkonošská a Hrabačovská. Návrh dopravního opatření 
byl	vypracován	Odborem	dopravy	ÚMČ	Praha	14	a na základě	to-
hoto návrhu bylo svoláno na 24. října další jednání, ke kterému byli 
pozváni obyvatelé všech dotčených komunikací.
Jednání se zúčastnilo 33 našich občanů a dalších 8 vzneslo své při-
pomínky písemně, včetně petice, kterou podepsalo 42 obyvatel 

V průběhu září a  října byly provedeny opravy jižní části ulice Národních hrdinů 
v úseku Rtyňská – Podkrkonošská, na které plynule navázalo doplnění veřejného 
osvětlení. 
V dosud neosvětleném úseku komunikace mezi ul. Svatoňovická a Rtyňská bylo 
instalováno 15 nových hospodárných a  výkonných lamp veřejného osvětlení 
s technologií LED a přisvětlen přechod pro chodce, čímž se výrazně zvýšila bez-
pečnost chodců i všech ostatních účastníků silničního provozu. 
Investorem této akce je Magistrát hl. m. Prahy.

 Martina Vondřichová

dotčených ulic. Jednání probíhalo velice korektně s mnoha návrhy 
na řešení nastalé situace. 
Hlavním výstupem z  projednávání byla skutečnost, že občané si 
nepřejí přesouvat problém o dvě ulice dál. Na závěr jednání přislí-
bil starosta Zbyněk Richter, že prověří všechna občany navrhovaná 
opatření na řešení problému.
Po jednání starosty s Odborem dopravních agend MHMP byla přislí-
bena, jako první opatření, úprava světelné signalizace na křižovatce 
ulic Národních hrdinů a Českobrodská s instalováním tzv. vyklízecí 
zelené šipky při odbočování vlevo, čímž by se odstranila blokace 
vozidel, odbočujících vlevo a provoz na ul. Národních hrdinů by se 
stal plynulejším a nezavdával by tak důvod řidičům k využívání na-
šich obytných ulic v oblasti Vinohrad.
Nyní je třeba vyčkat na reakci dotčených orgánů, které budou úpra-
vu světelné signalizace posuzovat a rozhodovat o tom, zda tato na-
vržená úprava bude mít všestranný efekt. 

 Zbyněk Richter, starosta

oPRava voZovky a doPlnĚní veŘejnÉho osvĚtlení  
v ul. Národních hrdinů 

úPR avy oRdinaČní doBy lÉk aŘů
Praktický lékař pro dospělé Mudr. nováková
DOVOLENÁ: v pondělí 31. 12. 2018 

Zastupující lékař: 
MUDr. Viera Zemanová, CURATIO, s.r.o.
Za Poštovskou zahradou 479, 190 11 Praha 9 - Běchovice
tel.: 281 930 867

Praktický lékař pro děti a dorost: Mudr. Radina, Mudr. Páv
NEORDINUJE: ve čtvrtek 27. 12. 2018 

Zastupující lékař: 
MUDr. Hana Kučerová, Žižkova 419, Šestajovice
Tel: 281 961 359. Ordinační hodiny pro nemocné ve čtvrtek  27. 12.: 8–11 hodin

v pátek 28. 12. a v pondělí 31. 12. bude ordinace jen do 12.00 hodin.

upozornění:
od 1. 2. 2019 jsou plánovány změny v ordinačních hodinách s přihlédnutím na zvýšené počty pacientů pediatrie, prosíme, 
sledujte webové stránky: http://www.alergologie-pediatrie.cz/
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uPoZoRnĚní pro návštěvníky zámeckého parku
Vážení spoluobčané,
v říjnových dnech letošního roku se přes Dolní Počernice přehnaly dvě vichřice, které po sobě zanechaly mnoho poškozených stromů, ze-
jména v zámeckém parku. Při následné kontrole stromového patra parku bylo zjištěno, že tato poškození jsou v mnoha případech fatální, 
takže bude nutno přistoupit k závažným arboristickým zásahům, které následky vichřice odstraní. Jedná se zejména o snesení ulomených 
větví, které zůstaly viset v korunách stromů, dále o ošetření ran po zlomených větvích a bohužel i o odstranění několika stromů. Těžištěm 
prací budou i bezpečnostní řezy v korunách stromů, kterými budou odstraněny suché a nebezpečné větve, které by při dalších větrných 
poryvech mohly ohrožovat bezpečnost návštěvníků parku.
Arboristické práce budou probíhat v období vegetačních klidu, a proto si vás dovolujeme požádat, abyste při návštěvách parku dbali zvý-
šené opatrnosti a nepohybovali se v blízkosti prováděných prací.
 ÚMČ Praha – Dolní Počernice

„Vzdáváme HOLD!“
U příležitosti oslav výročí 100 let naší republiky se konala spontánní 
štafeta běžců, kteří běželi z Prahy do Kolína na 100 km trati, a v ob-
cích a městech vzdali HOLD všem, kteří pro naši republiku přinesli 
oběť nejvyšší a všem, kteří za ni bojovali! 
trasa byla vedena přes dolní Počernice, proto se k aktivnímu 
a spontánnímu uctění státního svátku „Dne vzniku samostatné-
ho československého státu“ neváhala ve  ii. etapě připojit Ště-
pánka kratochvílová, učitelka ii. stupně naší ZŠ a nově zvolená 
zastupitelka městské části. 
Start štafetového poselství „Vzdáváme HOLD!“ se konal u sochy sv. 
Václava na Václavském náměstí v Praze v neděli 28. října v 6 hodin 
ráno v dešti a chladu, odkud se první 5-členná skupina běžců vydala 
přes Příkopy, Staroměstské náměstí a dále Karlův most na Hradčan-
ské náměstí, kde u sochy T. G. Masaryka vzdala hlídka první „HOLD!“ 
na 100 km dlouhé trati. 
První skupina ukončila svou poctivou 
10ti km misi na  Vítkově u  Národního 
památníku, kde již na předávku štafeto-
vého kolíku čekala druhá skupina spo-
lečně se Štěpánkou, která se v chladném 

sychravém počasí odhodlala zdolat úsek trasy Vítkov – Praha-Bě-
chovice. Z hřebene Vítkova trasa vedla Koněvovou třídou přes Jarov 
a Hrdlořezák (s profesionálním doprovodem policie) až do Dolních 
Počernic. Na běžeckou hlídku a ostatní členy doprovodu jsme v Po-
černicích čekali u  památníku padlých ve  Staré obci, kde starosta 
na štafetový kolík s českým lvem na vrcholu připevnil dolnopočer-
nickou stuhu, společně s hlídkou běžců položili k památníku pad-
lých květinu a krátce a čestně jim vzdali „HOLD!“ 
Štěpánka svou misi ukončila v Běchovicích u běžeckého monumen-
tu v Parku Běžců, kde byla zástupci městské části přichystána další 
ozdoba pro štafetový kolík. Svou aktivní účastí významně pomohla 
společnému příběhu a zapojila Dolní Počernice do štafetového po-
selství. Svou misi splnila, stejně jako všichni ostatní hrdinové, kteří 
v běhu pokračovali nebo se postupně přidávali v jeho dalších eta-

pách až do domovského Kolína, kde byla 
štafeta na  kolínském Karlově náměstí 
ukončena. 
Organizátorem akce je občanské sdru-
žení Kolínská14 /www.kolinska14.cz/. 
 Martina Vondřichová



8

100. v ÝR o Č í R e P u B l i ky

Průřez stoletím 
V letošním roce je to 100 let od okamžiku, kdy vznikl samostatný stát 
Čechů a Slováků, tedy Československá republika. My jsme si význam-
né výročí v Dolních Počernicích připomněli ve čtvrtek 25. října. 
Slavnostní program zahájila základní škola velkolepým vystoupe-
ním v hotelu Svornost, ve kterém se žáci 2. až 9. tříd spolu se svými 
učiteli a  početným obecenstvem ohlédli za  historií ČSR. Bravurně 
secvičená vystoupení jednotlivých tříd na vybrané téma nás v 50ti 
minutovém programu provedla průřezem století a  připomněla 
události i  osobnosti, které nás stoletím provázeli a  posouvali náš 
národ kupředu. 
Úvodem	se	žáci	druhé	třídy	společně	s 3.A	protančili	v barvách	naší	
vlajky skladbou Bedřicha Smetany a třída 6.A předvedla, jak 28. ří-
jen slavili pejsek s kočičkou, podle Josefa Čapka z jeho knihy Poví-
dání o pejskovi a kočičce.
Jednou z oblastí kultury, která za první republiky doznala značné-
ho vývoje, byla bezesporu hudba, proto si třída 3.B připravila hu-
dební pásmo zaměřené na průřez naší hudební historií. A protože 
k hudbě neodmyslitelně patří i tanec, navázali sourozenci Markétka 
a Matěj Schusserovi s nacvičenou taneční evolucí od 20. let do sou-

časnosti. Geniální písňovou tvorbu Jiřího Voskovce a Jana Wericha 
připomněla 4.A a  hudebně-taneční pásmo zakončili chlapci 9. tř., 
kteří předvedli tanec armád z 2. sv. války.
Dějinými událostmi r. 1848–68 provedly třídy 5. a 6.B a nechyběla 
ani významná sportovní událost z období normalizace – Spartakiá-
da v podání žákyň 8. a 9. třídy. 
S žáky 7. tř. jsme si připomněli sametovou revoluci v r. 1989 s dopro-
vodem mluveného slova Václava Havla a  zakončením písní Mod-
litba pro Martu od  M. Kubišové. Rozdělení Československa bylo 
závěrečným vystoupením žáků 5.A, kteří tak symbolicky ukončili 
kapitolu dějin našeho státu.
Tóny písně Časy se mění od Golden Kids přivedly na pódium celý 
učitelský sbor, jenž důstojně zakončil slavnostní program pronese-
ním společného přípitku „Na další šťastná léta naší republiky“… 
Nelze opomenout zvláštní poděkování moderátorské dvojici Mar-
kétě Schusserové a Tadeáši Chromému, kteří nás odpoledním pro-
gramem takřka profesionálně provázeli, a celému učitelskému sbo-
ru v čele se Štěpánkou Kratochvílovou za přípravu a organizaci celé 
akce. 
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výsadba stromu republiky a lampiónový průvod
Tradiční setkání u  příležitosti výročních oslav vzniku samostatné-
ho československého státu se v  letošním roce mimořádně konalo 
před místním hřbitovem. Jako připomínku vzniku naší státnosti zde 
v  rámci významného výročí městská část slavnostně vysadila náš 
český národní strom a slovanský symbol – lípu srdčitou. 
Lidé lípy vysazovali především v letech 1918 a 1919 na počest re-
publiky, ale i v pozdějších letech, například v  letech 1928, 1945 či 
1968, když si lidé opět chtěli význam svobody a demokracie připo-
menout. Rok 2018 tedy není výjimkou a  Dolní Počernice se hrdě 
připojily. Symbolické zasazení stromku provedl starosta Zbyněk 
Richter a přítomné děti i dospělí se podíleli přihozením hrsti či lo-
patky zeminy. 
Po slavnostním projevu starosty Zbyňka Richtera a zastupitele MČ 
Mgr. Tomáše Jirsáka, následovala česká hymna v podání dolnopo-

černického dětského pěveckého sboru Rokytka. Důstojnost da-
ného okamžiku umocnila přítomnost T. G. Masaryka na koni. Poté 
se za  vlajkonoši rozešel dlouhý průvod s  rozsvícenými lampionky 
vinoucím se jako dlouhý světélkující had přes Bakurinovu ul. a zá-
mecký park na hráz rybníka, kde akci zakončil slavnostní ohňostroj. 
Zvláštní poděkování patří učiteli Mgr. Hovorkovi za věrné, noblesní 
a  odvážné zosobnění prvního československého prezidenta coby 
jezdce na koni zapůjčeného od JK Počin, chlapcům z 9. tř. ZŠ T. Chro-
mému, V. Práznému a R. Hůlkovi za dobrovolnou iniciativu a zodpo-
vědně plněnou roli vlajkonošů, technickým pracovníkům úřadu MČ 
za technickou přípravu akce a všem ostatním, kteří se na organizaci 
a průběhu podvečera jakkoli podíleli. 

 Martina Vondřichová
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autobusová linka 109
h

is
to

Ri
e

První autobus pražské městské dopravy slavnostně vyjel 7. břez-
na 1908 v 8 hodin ráno. Jednalo se o dva vozy, které začaly jezdit 
na trase dlouhé 1600 metrů mezi Malostranským náměstím a Po-
hořelcem. Tímto aktem se začala psát historie pražských autobusů. 
Autobusová doprava se pomalu v  následujících letech rozrůstala, 
i když nebyla tolik preferovaná jako tramvajová, kterou vedení Pra-
hy tehdy pokládalo za páteřní. Autobusy byly považovány za pod-
půrnou doplňkovou dopravu, a  to pouze v  místech, kde stavba 
tramvajové trati nepřipadala v úvahu.
Za  úplný prvopočátek naší současné autobusové linky číslo 109 
můžeme považovat městskou autobusovou linku vedenou do Ma-
lešic s označením „D“ (předválečné autobusové linky byly značeny 
nikoliv čísly, jak je známe dnes, ale písmeny), která 11. července 
1926 začala jezdit po trase Žižkov (dnes stanice vozovna Žižkov) – 

Jízdní řád linky „D“ v roce 1926 v trase Žižkov, Ohrada – Strašnice 
(archív DPP)

Autobus linky „D“ na silnici mezi Hrdlořezy a Malešicemi (archív DPP)

toto dvojčíslo našeho dolnopočernického zpravodaje je vánoční, a proto moje další vyprávění o historických událos-
tech spjatých s dějinami naší obce tentokrát nezaměřím na válečnou historii, ale budu vyprávět o něčem mírovém, 
o něčem, co zná u nás v dolních Počernicích skoro každý. a určitě se mnou budete souhlasit, že autobusem číslo 109 
každý z nás cestoval. tahle linka tvořila, a stále tvoří, součást života občanů naší obce. a možná bude pro mnohé 
překvapením, jakou má za sebou bohatou historii…

Hrdlořezy – Malešice. Již 1. května 1927 byla tato linka prodloužena 
k tramvajím do Strašnic (dnes okolí zastávky Vinice). V této trase vy-
držela až do roku 1929, kdy s platností od 30. září 1929 byla zkráce-
na na Malešické náměstí a o dva roky nato, od 20. září 1931, naopak 
prodloužena přes Harfu ke „Kolbence“. Provozována byla zejména 
o špičkách pracovních dnů (tedy i v  sobotu), někdy také v neděli 
odpoledne. Je zajímavé, že v této době v Praze jezdilo pouhých de-
vět autobusových linek, kdežto těch tramvajových bylo v provozu 
celkem dvacet dva, což je počet velmi blízký počtu linek současné 
tramvajové dopravy.
Po necelém roce, od 18. dubna 1932, byla linka „D“ zkrácena k za-
stávce Na Harfě a po půl roce, od 16. října 1932, byla její trasa změ-
něna, resp. znovu zkrácena, od Malešického náměstí pouze na za-
stávku Vysočanská silnice (dnes poblíž zastávky Spojovací).
Vlivem válečných okolností byl od roku 1943 do roku 1945 na lince 
„D“ provoz přerušen. Po  opětovném zprovoznění 4. června 1945 
vedla linka „D“ ze stanice Hrdlořezy (dnes zastávka Spojovací) přes 
zastávky Pod Táborem, Hřbitov a Kolonie do tehdejší konečné za-
stávky Českobrodská (kde končily hranice tehdejší Prahy). Zastávka 
Českobrodská sice stále existuje, ale již není součástí linky 109, jeli-
kož leží dnes již mimo její trasu (na ulici Průmyslová).  Od 1. prosince 
1948 byla trasa linky „D“ prodloužena na Jahodnici, o tři roky poz-
ději, a to 2. července 1951, konečně dorazila až k nám do Dolních 
Počernic.
U nás se tato linka postupem doby stala neodmyslitelnou součástí 
života naší obce, jelikož představovala spoj, kterým v  padesátých 

Jízdní řád všech autobusových linek v Praze z roku 1931  
(archív autora)
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letech cestovali starší školáci do  Hrdlořez, aby zde pokračovali 
ve  školní docházce na  druhém stupni (naše místní základní škola 
tehdy vyučovala pouze do 5. třídy). 
V Dolních Počernicích vznikly postupně dvě autobusové zastávky 
– první „U Váhy“ (dnes „Nádraží Dolní Počernice“), druhá poblíž hos-
tince „Barborka“, na konci obce, kde bylo zároveň obratiště autobu-
sů (dnes zastávka „Dolní Počernice“).
V  roce 1951, od  31. prosince, stejně jako ostatní linky označené 
písmeny, byla linka „D“ přejmenována na číselnou linku a dostala 
přiděleno naše známé číslo „109“. Po  deseti letech provozu beze 
změny, byla od 1. září 1961 prodloužena z Hrdlořez, přes Spojova-
cí na Harfu, a od 26. dubna 1964 pak znovu (jako již dříve) z Harfy 
do Vysočan a od 16. března 1970 dokonce až ke konečné tramvají 
v Novém Hloubětíně. Od Vysočan jela tedy v souběhu s tramvajemi. 
Provozována byla jen ve špičkách pracovních dnů. Během dalších 
let byl provoz více méně podobný, tento stav vydržel do počátku 
90. let. V  těchto letech představovala pro naši obec důležitý spoj, 
jelikož mnoho našich občanů tehdy pracovalo ve vysočanských zá-
vodech koncernu ČKD.
V  90. letech (někdy během let 1990 – 1993) byl provoz linky 109 
neobvyklý. V  ranní špičce jezdila pouze ve směru Dolní Počernice 
– Nový Hloubětín a odpoledne naopak pouze ve směru opačném.

S prodloužením trasy B na Černý Most (slavnostně otevřené 9. listo-
padu 1998), došlo k tomu, že část trasy „stodevítky“ byla s novými 
stanicemi souběžná a  proto byla linka zkrácena na  Českomorav-
skou, nejbližší zastávku metra od  Spojovací. Zároveň některé její 
spoje začaly zajíždět i k Výzkumnému ústavu Běchovice a trasa byla 
prodloužena až na Sídliště Rohožník. Pro lepší orientaci zrekapitu-
luji tedy celou tehdejší trasu „stodevítky“: Českomoravská – Harfa 
–	Spojovací	–	Jahodnice	–	Dolní	Počernice	–	(Výzkumné	Ústavy	Bě-
chovice)	–	Újezd	nad	Lesy	–	Sídliště	Rohožník.	Provoz	byl	rozšířen	
na celotýdenní a to v celé trase.
Kvůli velké přepravní kapacitě, která logicky vyplynula z této dlou-
hé trasy, byla „stodevítka“ od 31. prosince 1998 posílena vloženými 
spoji v  trase Českomoravská – Dolní Počernice. Vzhledem ke  stíž-
nostem městských částí, ležících na trase linky 109, které si stěžova-
ly na vedení linky 109 do stanice Českomoravská, je od 10. dubna 
1999 její konečná zastávka přeložena k metru B na Palmovku, kde 
bylo tehdy velké autobusové nádraží. Současně s další rostoucí po-
ptávkou byly nasazeny i kloubové vozy. Bez zásadních změn pak vy-

držela v této trase až do prodloužení metra 
C do Letňan, které proběhlo 8. května 2008.
S prodloužením metra C do Letňan byl pro-
voz kloubových vozů rozšířen i na víkendy. 
Od 30.	dubna	2010	začali	zajíždět	k VÚ	Bě-
chovice spoje v ranní a odpolední špičce. 
Poslední trvalá změna trasy, kterou linka 
109 prošla, bylo zkrácení „stodevítky“ pouze 
k zastávce Výzkumný ústav Běchovice. Větši-
na spojů je ale nyní ukončena již v Dolních 
Počernicích, na  obratišti autobusů za  Bar-
borkou. (Pouze od 15. prosince 2014 došlo 
k  malé změně, některé spoje „stodevítky“ 
jezdí	 k VÚ	 Běchovice	 také	 i  v  dopoledních	
hodinách ve všedních dnech.)
Tolik k  historii autobusové linky, kterou 
pravděpodobně v  životě cestoval každý, 
kdo bydlí v  Dolních Počernicích. Snad Vás 
toto vyprávění zaujalo. V dalším čísle  zpra-
vodaje se opět vrátím k  vyprávění o  váleč-

ných událostech, které se bezprostředně týkaly naší obce a  jejich 
občanů.
 Martin Šíla

Prameny:
Pražská autobusová linka 109 (Choura), Historie městské hromadné 
dopravy v Praze (Fojtík, Linert, Prošek), archív DPP, archív autora

Stanice linky „D“ v roce 1948 v trase Hrdlořezy – Českobrodská  
(archív autobusy.org)

Začátek Dolních Počernic, ul. Českobrodská, dnešní zastávka „Nádraží 
Dolní Počernice“ (foto archív paní Černá)

Autobus linky 109 někdy v 60. letech na ul. Českobrodská na konci 
Dolních Počernic (foto archív paní Černá) 
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v í tá n í  o B Č á n k ů
Druhé letošní vítání občánků se stejně tak, jako jiná léta, konalo na špejchaře restaurace Léta Páně. Stalo se tak ve středu 14. listopadu 
2018. Opět bylo na špejchaře doslova „vyprodáno“. Pan starosta Zbyněk Richter, za hojné účasti početného doprovodu z řad příbuzných 

vítaných miminek, uvedl mezi občany Dolních Počernic osmnáct dětí.
Byli jimi:   

Noví občánci zažili asi první koncert v životě. Přišel je totiž pozdravit i početný dolnopočernický Dětský pěvecký sbor Rokytka, který si 
pro tuto příležitost pod vedením sbormistryně p. Andrei Čančarové - Houfkové a za klavírního doprovodu p. Petry Kolátorové připravil 

krásné pásmo písní. Děti to zřejmě natolik oslovilo, že se z těch osmnácti oslavenců po celou dobu koncertu ani jeden nepřidal.
O organizaci a společenské záležitosti se pak postaraly členky Komise sociální, zdravotní a bytové při RMČ Praha - Dolní Počernice.  

Za KSZB Vlasta Václavková

vítaných miminek, uvedl mezi občany Dolních Počernic osmnáct dětí.

Gabriel sikoRa

anna Polochová

vojtěch kocáBvojtěch kocáB

karolína oliveRiusová

natálie kRálovánatálie kRálová

Štěpán hloŽánek

karolína oliveRiusová
dominik BáRta

Štěpán hloŽánek

elis Bea PetRoviČová
dominik BáRta

adam MaisneR

elis Bea PetRoviČová

hugo halaŠa
karolína oliveRiusovákarolína oliveRiusová

jan doudĚRa
adam MaisneR

natálie nejedlá

hugo halaŠa

eliška synková

vítaných miminek, uvedl mezi občany Dolních Počernic osmnáct dětí.

eliška synková

ella nováČková

jan doudĚRa

filip fidleR

BŘeZen
Marcela Pátková, Jaroslav Lenz, Jiřina Mráčková, Jan 
Rychtařík, Bohumil Vencl, Šárka Šafrová, Josef Doležal, 
Ladislav Svoboda, Věra Zoulíková, Alenka Kšádová, 
Oldřich Pleticha, Hana Šebová, Jana Richterová, Marie 
Lemfeldová, Eva Vavroušková, Ludmila Horáková, 
Božena Novotná

leden
Květuše Rathuská, Belo Šebeš, Marie Čížkovská, Irena 
Heerová, Jaroslava Trejbalová, Ota Petráň, Marie 
Kutláková, Josef Novák, Marta Malbeková, Josef Lust, 
Růžena Herčíková

Komise sociální, zdravotní a bytová

Jubilanti z našich řad v I. čtvrtletí 2019
Srdečné blahopřání k významnému životnímu výročí patří našim spoluobčanům:

únoR
Karel Ždimera, Daniela Růžičková, Blanka Sikorová, 
Josef Mráček, Milana Kasíková, Danuše Melišová, 
Alena Strejčková, Jindřiška Hrdinová, Jiří Velehradský, 
Zdenka Nyklová, Jaroslava Mišejková, Dagmar 
Staudová, Zdeńka Ždimerová, Hana Štarhová, 
Jaroslav Švarc

Baltazar Zajac

tina siĆeviĆ

adventní SeTKÁNí SeNIORŮ
Den po dolnopočernické Mikulášské nadílce se v neděli 2. prosince 
uskutečnilo tradiční Adventní setkání seniorů, na které pan starosta 
Zbyněk Richter zve všechny do prostor hotelu Svornost, aby si spo-
lečně s nimi popovídal o tom, co se za rok v Počernicích uskutečnilo 
a co nového se plánuje v naší městské části v roce nadcházejícím.
Svou neúčast na tomto přátelském setkání dopisem omluvil nově 
zvolený místostarosta pan MUDr. Pavel Boček (tou dobou pobýval 
v cizině). V dopise, který přečetla paní Ing. Hana Jaklová, nastínil, co 
nového lze očekávat v oblasti kultury i sociálních věcí.

Své plány na rok 2019 přednesl i předseda místního klubu důchod-
ců pan Miloš Konopa. Současně vyzval přítomné k přihlášce na plá-
novaný lázeňský pobyt v Lázních Mšené, který se pro velký úspěch 
v letošním roce bude opakovat i v roce příštím. 
Přítomné přišla též pozdravit i  taneční skupina HIT Hany Jozové 
a kapela, která již neodmyslitelně patří k těmto přátelským setká-
ním – TOMÁŠOVÉ z Kutné Hory.
Náš dík patří i hotelu Svornost, který připravil výborné pohoštění.
 Za KSZB Vlasta Václavková  
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d o k to R s k É „B a B s k É R a dy“

suchÝ dRáŽdivÝ kaŠel
Uvařte brambory ve slupce, a až přejdou varem vodu slijte, nakloň-
te se nad hrnec a přes hlavu a hrnec dejte ručník, abyste s hrncem 
byli dobře izolováni. Do rukou vidličky a těmi „šťouchejte“ do bram-
bor a inhalujte škrob. 

noČní suchÝ kaŠel
Zkuste před spaním sníst alespoň 50 g 
kvalitní hořké čokolády (75 % procent 
a výše).

nachlaZení s kaŠleM
Při nemocech se doporučuje užívat 
med s teplým mlékem (40 °C) nebo med 
s  citronovou šťávou (šťáva z  1 citrónu 
na  100 g medu), případně jeden šálek 
komonicového čaje s 1 polévkovou lžící 
medu.

PRoti BolavÝM kolenůM
Namažte si kolena na noc rybím tukem, 
ovažte igelitem a pak důkladně převaž-
te starými látkami (které můžete oželet, 
protože nasáknou přebytečnou mast-
notu).

kapky a prášky neúčinkují? nemůžete se zbavit kašle? Pořád bolí břicho? Špatně spíte? Zkuste třeba rady našich 
předků, jak jsem se některé snažil pochytit a interpretovat. 

oteklÉ klouBy
Přiložte nastrouhaný syrový brambor, pak mikrotenový sáček, celé 
zabalte a ponechejte místo v klidu. 

Pálení Žáhy 
Je velice nepříjemná záležitost. Vzniká návratem kyselého žaludeč-
ního obsahu do  jícnu. Často pálení žáhy postihuje těhotné ženy 

a po porodu samo vymizí.
Úlevu	 většinou	přináší	 zvýšená	poloha	hor-
ní poloviny těla nebo vypití sklenky vlažné 
vody. Někomu pomáhá vypít hrnek mléka. 
K potlačení kyselosti žaludečních šťáv se po-
užívá jedlá soda. Pálení žáhy zaženete i když 
sníte kousek mrkve nastrouhané najemno. 
Některé babské rady doporučují uklidnit pá-
lící žáhu syrovým bramborem (stačí kousek, 
který důkladně rozkousáte).
Následující babská rada slibuje, že vás zbaví 
pálení žáhy natrvalo: Potřebujete k tomu ky-
selou smetanu a  výdrž. Doporučuje se totiž 
užívat smetanu při potížích po lžičkách po tři 
dny, ovšem jako jediné jídlo. Takto byste měli 
zkonzumovat až pět sklenic kyselé smetany.

 Stálé zdraví přeje MUDr. Pavel Boček 

BeletRie PRo dosPĚlÉ
Patrik hartl  Nejlepší víkend
Radka třeštíková  Veselí
Petra soukupová  Nejlepší pro všechny
Pavel hrdlička	 	 Úkol	pro	šaška
  Pouť oběšenců
jiří suchý  Klaun si povídá s Bohem
dan Brown  Anatomie lži
ildefonso falcones  Dědicové země
Brian freeman  Noční pták
kristin hannah  Slavík
sarah kaminsky  Padělatel
ken follett  Smrtící kód
jean-lu Bannalec  Bretaňské poměry
Ben kane  Orlové ve válce
  Štvanice na orly
tom Robbins  Parfém bláznivého tance
Mary ann shafferová   Spolek přátel krásné literatury  

a bramborových koláčů

nauČná liteRatuRa
jitka vodňanská  Voda, která hoří
světlana alexijevičová  Zinkoví chlapci
Petr nazarov  Kia Ora E Hoa
Markéta skládalová  Sourozenci. O spravedlivé výchově

BeletRie PRo MládeŽ
Petra dvořáková  Každý má svou lajnu

uPoZoRnĚní
od 1. 1. 2019 bude Mk otevřena ve změněné provozní době: 
PondĚlí 13:00 – 17:00
úteRÝ zavřeno  
stŘeda 9:00 – 12:00  13:00 – 17:00 

v Ý B Ě R  Z   n o v Ý c h  k n i h

Místní knihovna
dominik landsman   Lapuťák a kapitán Adorabl   
Petr sís   Robinson
Pavel Šrut  Velká kniha českých pohádek
daniela fischerová  Bylum nebylum
Marka Míková  Pán a vrabec
Robin král  Co mají na práci myšky a myšáci
sarah Maaasová  Dvůr trnů a růží
  Dvůr mlhy a hněvu
veronica Rothová  Čáry života
  Cesty se rozcházejí
dori Butlerová  Strašidelná knihovna
karpyshyn drew  Star Wars Darth Bane Cesta zkázy
Winter Morgan  Chyceni v Minecraftu Trosečníci

nauČná liteRatuRa PRo MládeŽ
Martin velíšek   Můj stát

Základní údaje o knihovně a aktuální informace o provozu najdete 
na webových stránkách MČ Praha – Dolní Počernice  
http://praha-dolnipocernice.cz/knihovna              

Děkuji věrným čtenářům i náhodným návštěvníkům knihovny za daro-
vané nové knihy a časopisy, a přeji všem klidné prožití vánočních svátků 
spolu s blízkými lidmi (a zvířátky).
 Světla Parkanová, knihovnice

ĆtvRtek 13:00 – 18:00                          
Pátek zavřeno
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MikuláŠ 
nadĚloval

Tradiční dolnopočernická MIKULÁŠKÁ NADÍL-
KA se stala nejen pro počernické děti, ale i mnohé 

návštěvníky z široka - daleka, pojmem.
Ta letošní, opět zasazená do  kouzelné scenérie, letos již za-
sněženého zámeckého parku, se konala v sobotu 1. prosince 
a patřila snad v počtu návštěvníků k těm nejpočetnějším. Jen 
pro zajímavost – Mikuláš zde, pod širým nebem, naděloval již 
po jedenadvacáté.
Svatý Mikuláš (Ing. Jiří Macek) s dětmi vlídně rozprávěl a ony 
mu na oplátku zpívaly a recitovaly básničky. Dětí však bylo to-
lik, že kdyby mu byli při rozdávání dárečků nepomohli nezbed-
ní čerti a nebeští andělé, rozdával by dárky až do tmy. Ale ne-
zůstalo jen u mikulášských sladkostí. Městská část Praha - Dolní 
Počernice, ve spolupráci s Panským dvorem, Klubem důchod-
ců, Dětským domovem, spolkem Počin a místními podnikateli 
připravila pro děti další dárky. Byly jimi: pohádka „Andělé ze 
zapomenuté skřínky“, Vánoční jarmark se spoustou možností 
nákupu vánočních dárků i  vlastnoruční výroby, pravá ven-
kovská zabijačka s  voňavými jaterničkami, jelítky, tlačenkou, 
škvarkovou pomazánkou a dalšími tradičními dobrotami. (To, 
že nechybělo pro dospěláky i výborné počernické pivo a hor-
ký svařák, snad nemusím ani dodávat). Největší letošní atrakcí 
však byla návštěva Pekla. Dva pivovarské ledové sklepy hostily 
dva nejobávanější „Krampusáky“. Peklo se všemi zvukovými 
i  světelnými efekty ohromilo již při vstupu. Mnohým malým 
nezbedníkům stačil jen letmý pohled a  jejich nohy náhle od-
mítly vstoupit.
Další nadílka pak čekala návštěvníky v  prostorách informač-
ního centra a regionálního muzea. Vonící staročeská světnice 
s  lineckými koláčky, nádherný vyřezávaný betlém z  lipového 
dřeva	řezbáře	Jiřího	Trapka	z Úval,	vánoční	vláček	Martina	Šíly	
a  spousty, spousty papírových betlémů. Všichni si pak mohli 
společně zazpívat s duem: Jana Thomesová z Českého Brodu 
(harmonium) a Andrea Potocká z Hostavic (housle) snad všech-
ny známé české koledy.
O šestnácté hodině se na venkovním prostoru infocentra ode-
hrál druhý, napjatě očekávaný okamžik adventního podvečera 
– příchod svaté rodiny a „Obraz živého Betlému“. Tím nejoče-
kávanějším byl Ježíšek – Filípek Fidler. Přinesla jej maminka 
Pavlínka, která by si za ta dlouhá léta svého působení v rolích 
andělů i  čertic takřka při všech bývalých dolnopočernických 
mikulášských, zasloužila metál. Náhle se kruh uzavřel a krásná 
Panna Maria nás potěšila půvabným sladkým miminkem. Je-
žíška i početný sbor betlémských aktérů přišel pozdravit i Dol-
nopočernický dětský pěvecký sbor Rokytka, který svým krás-
ným, velebným zpěvem jen podtrhl onu radostnou slavnostní 
chvíli.
Na  závěr, aby té radosti nebylo až tak mnoho, čekalo na  ná-
vštěvníky ještě jako protipól impozantního Pekla i malé „ladov-
ské“ Peklíčko s  dobrosrdečným Luciferem (Ing.  Tomáš Mora-
vec) a čertovou babičkou (Lída Kaplanová).
Všichni aktéři i organizátoři letošní Mikulášské nadílky, a bylo 
jich letos opravdu požehnaně, si zaslouží naše velké poděko-
vání.
 Vlasta Václavková

MikuláŠ 
nadĚloval

Tradiční dolnopočernická MIKULÁŠKÁ NADÍL-
KA se stala nejen pro počernické děti, ale i mnohé 

návštěvníky z široka - daleka, pojmem.
Ta letošní, opět zasazená do  kouzelné scenérie, letos již za-
sněženého zámeckého parku, se konala v sobotu 1. prosince 
a patřila snad v počtu návštěvníků k těm nejpočetnějším. Jen 
pro zajímavost – Mikuláš zde, pod širým nebem, naděloval již 
po jedenadvacáté.
Svatý Mikuláš (Ing. Jiří Macek) s dětmi vlídně rozprávěl a ony 
mu na oplátku zpívaly a recitovaly básničky. Dětí však bylo to-
lik, že kdyby mu byli při rozdávání dárečků nepomohli nezbed-
ní čerti a nebeští andělé, rozdával by dárky až do tmy. Ale ne-
zůstalo jen u mikulášských sladkostí. Městská část Praha - Dolní 
Počernice, ve spolupráci s Panským dvorem, Klubem důchod-
ců, Dětským domovem, spolkem Počin a místními podnikateli 
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adventní vĚnce z Chráněné dílny  
sv. Prokop u červeného javoru
29. listopadu pořádala již tradičně naše chráněná dílna odpoledne a vpodvečer krásnou akci – výrobu vlastních adventních věnců. Neopa-
kovatelná atmosféra, množství vkusného „materiálu“ a příjemná pohoda daly celému setkání úžasnou pracovně sváteční náladu. Fotogra-
fie, myslím, mluví za vše. Díky týmu chráněné dílny za krásný zážitek a pomoc šikovných rukou celé „party“. Příští rok vřele doporučuji všem 
zájemcům! PhDr. Dagmar Jílková 

MikuláŠskÝ  
volejbalový tuRnaj

V sobotu 1. prosince jsme se v místní sokolovně sešli na tradičním 
předvánočním turnaji ve volejbale smíšených družstev. Čtyři druž-
stva hrála každé s každým systémem 3+3.
Jelikož se hrálo uvnitř, sněhová nadílka venku nás vůbec nerozho-
dila, naopak…
O dobrou náladu nebyla nouze, o volejbalové výkony už vůbec ne. 
Malé občerstvení zajistilo naše družstvo, velké restaurace Na Kem-
pu a ceny jsme pořídili s podporou Sokola Dolní Počernice. Náku-
pem některých z nich jsme podpořili Chráněnou dílnu sv. Prokop 
u červeného javoru. Nemalou radost udělaly hráčům mikulášské 
balíčky se sladkostmi od MČ – ovšem dostali je pouze za básničku 
či písničku 

Výsledky turnaje smíšených družstev: 1. Zoufalci, 2. Karcoolky,  
3.	Sokol	Újezd,	4.	Rokytka	

Díky všem organizátorům, pomocníkům, sponzorům i  soutěžícím 
za krásný sportovní den... Tak zase příští rok! 
 Markéta Brožová
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3. PoČeRnickÉ cyklohRátky
kampaň „den ZdRaví a PohyBu“

Již třetím rokem se v neděli 7. října v parku konaly cyklohrátky. Všichni bez rozdílu věku se těšili na to, jak si „zablbnou“ na kole, naučí se ho 
bezpečně ovládat a také změří své síly s ostatními „kolaři“ a s týmem Josefa Dresslera, mistrem světa v biketrialu, a užijí si jeho dechberoucí 
exhibici. A nejen to…
Na své si přišli i ti, co kolo nemají, nebo se jim jen nehodilo na něm přijet… Mohli se nechat namasírovat, zacvičit si na „bosu“ cviky pro 
zdravá záda, udržet balanc na „sleklajně“, vyzkoušet si jízdu na handbiku, zkusit poskytnout první pomoc, nechat si změřit tlak, tep a tuk 
v těle a vyslechnout rady „jak a co jíst“ a také si zopakovat instrukce, jak se zodpovědně chovat s kolem v silničním provozu.
Letos nám občerstvení opět připravovaly děti – tentokrát z místního dětského domova, pod dohledem své „tety“. O nápoje se postaral náš 
dlouholetý sponzor Coca-Cola, o vtipné moderování zkušený Martin Lněnička (tentokrát na svém vlastním handbiku ) Technické a or-
ganizační záležitosti měli na triku zaměstnanci městské části a pár přizvaných dobrovolníků, odborné instrukce zajišťovali lektoři stanovišť 
a o ceny do losování se postarali místní sponzoři a Magistrát HMP.
Počasí vyšlo nádherně, lidí bylo spoustu a největší radost mi udělaly úsměvy na tvářích dětí a pochvaly z úst dospěláků s přáním, aby se 
akce uskutečnila znovu…
 Markéta Brožová

Projekt realizuje MČ Praha - dolní Počernice v rámci Ma21 za podpory MhMP a dalších partnerů.
tato akce se koná pod záštitou radního hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení ing. Radka lacka.
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V této rychlé době se z našeho života trochu vytrácí úcta ke stáří 
a přátelství na úkor výkonu a množství. JK Počin není klubem zá-
vodním a ryze sportovním, ale klubem pro děti a koně, jejich přá-
telství a vzájemnou komunikaci. Každý rok je u nás jiný, vždy je nám 
všem o rok víc.  Naším přáním je dětem nabídnout pestrou paletu 
koňských povah, ale i období života. Koně, kteří nám věnovali svůj 
život a společně s dětmi strávili spoustu krásných chvil, teď už mají 
bolavá záda, potřebují speciální krmení a vlídný přístup, stále chtějí 
být hlazeni a mazleni, i když už neběhají a nezávodí tak, jako dřív. 
Možná tyto řádky odradí některé zájemce o náš klub, ale jiné snad 
osloví.  Důležité je chtít sdílet s koňmi svůj život. 
Ale přesto jsme byli fakt dobří…,složili jsme jednu jezdeckou licenci 
a  jednu licenci cvičitelskou, vše na našich koních!  Letní tábor byl 
s rekordním počtem 40 dětí a 10 koní. Hipoterapii jsme nabídli týd-
ně 40 klientům a 3 školkám, jezdecký kroužek čítá 53 členů, a pa-
ravoltižní klub 6 závodníků. Klub má 1 trenéra, 2 cvičitele, 8 koní, 2 
kozy, 2 adoptované kočky a pár myšek. 
Významným sportovním úspěchem paravoltižního družstva byla 
dvě vítězství na MČR, které se konalo 7. 10. 2018 v Brně.  Dvě mist-
ryně republiky z jednoho klubu je obrovský úspěch! 
V činnosti nás podporují rodiče dětí, rodinní příslušníci, počernič-

Letošní mistrovství České republiky se konalo v  Brně, přesněji 
na Veterinární a farmaceutické univerzitě ve dnech 6. a 7. října. JK 
Počin si přivezl z Brna dva mistry ČR, dvě 3. místa, dvě 4. místa a jed-
no 5. místo. Závodu se účastnily všechny holky z našeho klubu, až 
na  Barborku Ševčíkovou, která bohužel nemohla dorazit. Sraz byl 
v 9:00 ráno, a tak jsme musely vstávat opravdu brzy, abychom stih-
ly připravit koně i sebe. Všichni jsme se sešli na místě včas, i když 
někteří jeli nejdříve na  úplně jiné místo, než bylo konání závodu. 
Všechny jsme se stihly převléci do dresů, učesat sebe i koně, roz-
cvičit se, zkusit si nástup, povinné sestavy a říci si chyby, na které 
bychom si měli dávat pozor. A jak říkala naše trenérka Petra Bacílko-
vá: ,,Když se nebudeš usmívat, budeš dřepovat.‘‘ Tak opravdu, kdo 
se neusmíval u povinné a potom, dřepoval (u volné sestavy se už 
každý raději usmíval).

Před nástupem jsme ještě 
poplácaly našeho úžasné-
ho koně Šibala, a všechny se 
snažily zajet povinnou sesta-
vu, jak jsme nejlépe uměly. 
Po obědě na nás čekaly volné 
sestavy, na  které se někdo 
převléká do jiného dresu, než 
má na povinnou sestavu. Ješ-
tě před volnými jsme se stihly 
nalíčit a  nalepit si kamínky 
do  vlasů, abychom udělaly 
dojem na rozhodčí.
Na opracovišti jsme si na koni 
zkusily cviky, které nám moc 
nejdou, a poté jsme každá ze 
sebe dostaly maximum, aby-
chom byly dobře ohodnoce-
né. Po volných sestavách byla 
před námi ještě dvojice, kte-
rou jela Veronika Marečková 
a  Tereza Chmelařová, docela 
se jim i povedla, až na nějaké 
to zavrávorání. Verču Mareč-
kovou a  Terku Chmelařovou, 

Jaký byl PatnáctÝ Rok v Jezdeckém 
klubu Počin v Dolních Počernicích?

MistRovství ČR v PaRavoltiŽi v jeZdeckÉM kluBu PoČin

tí i  hostavičtí obyvatelé, kamarádi 
a přátelé. Když potřebujeme pomoc 
se skládáním sena nebo stěhová-
ní balíků, vždy se najdou pracovi-
té ruce a  věřte, že si toho opravdu 
upřímně vážíme a  stejně upřímně 
všem děkujeme.
Aby klub mohl zůstat klubem pro 
děti, je třeba pro investice a provoz-
ní náklady získat peníze i jinde, než 
z  členských příspěvků. Za  prostory 
a podporu děkujeme MČ Dolní Po-
černice.  Za granty a dotace MHMP 
a MČ Praha 14.   A touto cestou také 
děkujeme sponzorům Loxia Archi-
tectes Ingenierie, s.r.o. a  firmě IRISOFT SYSTEMS, s.r.o. za  finanční 
dary a firmě House services za podestýlku koním, rodině Veselých 
z Hostavic za neutuchající všestrannou podporu a pomoc klubu.  
Do nového roku přejeme zdraví, sportovní i osobní úspěchy a ra-
dost ze života všem  
 Za JK Počin Hanka Špindlerová
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společně s  Eliškou Čejkovou, čekala ještě soutěž ve  skupinách, 
ve které jsme si mohly vést lépe, ale i tak jsme z toho měly dobrý 
pocit.
Po  skončení závodu skupin na  nás už jen čekal večerní program 
a vyhlášení poháru. K našemu překvapení se JK Počin umístil na 2. 
místě, což je pro nás velký úspěch. Po večerním představení jsme 
odjely na hotel Kozák, kde většina z nás rychle usnula vyčerpáním.
Další den jsme se musely všechny rychle nasnídat a  sbalit věci, 
abychom byly co nejrychleji zase na závodišti. Všechno jsme stihly 
na  minutu přesně a  začínalo 2. kolo volných sestav, kde si někdo 
vedl lépe než předchozí den, ale někdo i hůře. Dvojice a skupina, 
které následovaly hned po volných sestavách, jsme zajely lépe než 
předchozí den, a tak jsme čekaly dobré umístění, na které jsme ne-
musely dlouho čekat, protože výsledky byly rychle sečteny.
Jako první se vyhlašovala kategorie ZO, kde se Veronika Marečková 
stala mistrem ČR a Tereza Chmelařová obsadila 3. místo, poté byla 
kategorie LH, kde se Eliška Čejková stala také mistrem ČR a Terezie 
Klocová obsadila 4. místo, a v kategorii TH1 dosáhla krásné 5. místo 
Nikolka Košnářová. Tereza Chmelařová a Veronika Marečková dostaly 
za svou dvojici 4. místo a ve skupině spolu s Eliškou Čejkovou 3. místo.
K  tomuto úspěchu bychom se ale nedostaly bez úžasných trené-
rek Lenky Špindlerové, Petry Bacílkové a týmu Hanky Špindlerové 
a Rádi Smyczkové s nejlepším koněm Šibalem.

 Za „holky“ z JK POČIN děkuje Tereza ChmelařováFo
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drazí a milí spoluobčané,
prožíváme poslední měsíc letošního roku a  tento měsíc je tra-
dičně spojený s  přípravou na  Vánoce, a  to jak materiální, tak 
i duchovní. Kvapem se blíží i konec tohoto roku 2018 a příchod 
toho nového 2019. Přeji Vám tedy, ať se podaří všechny přípravy, 
ať prožijete krásné a požehnané Vánoce, tedy narození Božího 
Syna Ježíše Krista, ať Vás Ježíšek bohatě obdaruje, zvláště Vás 
nejmenší, a ať nám všem Pán dále žehná v našich životech rodin-
ných i pracovních, soukromých i těch, které prožíváme společně.
Zvu vás na vánoční bohoslužby, které se budou konat v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v pondělí 24. prosince v 15 hod., zvláš-
tě pro rodiny s dětmi, kam skauti tradičně přinesou Betlémské 
světlo. Další pak bude o půlnoci 24. 12. a v úterý 25. 12. v 10 hod.
Přeji Vám radostné a klidné prožití vánočních svátků a požehna-
ný nový rok 2019.

Váš P. Leo Červenka,  
administrátor farnosti Praha – Dolní Počernice
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tříkrálová sbírka 

Bohoslužby o vánocích v kostele nanebevzetí 
Panny Marie v dolních Počernicích

V novém roce se s dětmi chystáme na tradiční koledování v  rám-
ci Tříkrálové sbírky. Od  středy 2. ledna do  středy 9. ledna můžete 
potkat v Dolních Počernicích známé postavy Tří králů, kteří budou 
opět vybírat příspěvky do kasiček označených logem charity. Kdo 
bude chtít s  námi koledovat, ať přijde v  neděli 6. 1. v  15.00 hod. 
na faru, kde si vezmeme královské koruny, kasičky, křídy a vyrazíme 
společně na koledu. Srdečně zveme malé i velké koledníky!
 Marcela Krňávková

K vánočnímu zamyšlení vybral Martin Šíla…

Pravá svoboda
Cestou do vzdálených krajů se ubírali dva poutníci, z nichž je-

den neměl v kapse ani vindru, kdežto druhý opatrně opatroval své 
tři zlaťáky. Chudák si vykračoval s  lehkým srdcem a myslí prostou 
všech obav, klidně spal hlubokým spánkem spravedlivých a ráno se 
probouzel svěží a odpočatý. Zato majitel oněch tří zlaťáků ze stra-
chu před zloději nikdy ani oka nezamhouřil.

Jednou večer došli oba vandrovníci ke studni na rozcestí něko-
lika cest, kde bylo dozajista velmi nebezpečno přenocovat. Chudý 
pocestný se uložil ke  spánku, ale bohatý začal naříkat: „Ty to máš 
dobré. Lehneš si, jak se ti zlíbí a usneš. Já abych se neustále stra-
choval o svůj život, když přespáváme na tak nebezpečných místech 
a  když u  sebe mám tři ty dukáty, kvůli kterým se neodvažuji ani 
na okamžik schrupnout. Co mám dělat?“

„Dej mi své dukáty a já tě zbavím strachu,“ povídá mu jeho druh. 
Sotva je obdržel, hodil je na dno studny. „Vidíš, teď už můžeš klidně 
spát.“

Dárek
Na jednom jižním vzdáleném ostrově poslouchal žák pozorně 

vyprávění učitelky, která žákům právě vysvětlovala: „Vánoční dár-
ky by nám měly připomínat lásku Boha, který k nám na zem vyslal 
svého syna, aby nás spasil, protože Boží syn je nejhezčí dar celému 
lidstvu. Ale dárky si lidé dávají, protože se navzájem milují a chtějí 
žít v míru.“

Den před Vánocemi daroval jeden chlapec své učitelce mušli 
nevídané krásy. Nikdy předtím neviděla nic krásnějšího, co kdy 
moře vyplavilo.

„Kde jsi našel tak nádhernou a skvostnou mušli?“ ptala se svého 
žáka.

Chlapec jí vysvětlil, že takovou mušli lze nalézt pouze na jedi-

24. 12. mše sv. v 15.00 a ve 24.00 hod.

25. 12.
mše sv. v 10.00 hod.,  
13.00 až 17.00 hod. přístupné jesličky v kostele

28. 12 mše sv. v 18.00 hod.

30. 12. mše sv. v 8.30 a v 10.00 hod.

31. 12. mše sv. v 16.00 hod.

1. 1. 2019 mše sv. v 10.00 hod.

4. 1. mše sv. v 18.00 hod.

6. 1. mše sv. v 8.30 a v 10.00 hod.

ném místě na druhé straně ostrova. Asi dvacet kilometrů odtud je 
malá zátoka, a tam jsou někdy vyplavovány mušle tohoto druhu.

„Je prostě nádherná“ řekla učitelka. „Budu ji opatrovat celý ži-
vot, a tak na tebe nikdy nezapomenu. Neměl ses ale vydávat na tak 
dlouhou cestu, jen abys mi dal dárek.“

Se zářícíma očima řekl chlapec: „Ta dlouhá cesta byla jen část 
mého dárku.“

Dobří přátelé
Muž získal svým obchodováním velké bohatství. Nezapomněl 

však na léta, kdy měl nouzi, a tak podporoval chudé a pomáhal, kde 
mohl. Mnozí byli pyšní na to, že jim poskytoval pomoc, a ve svém 
okolí se chlubili, že jsou jeho přátelé.

Pak se ale stalo, že boháč ztratil v bouři své dvě nejlepší lodě 
s celým majetkem a opět zchudl. Všude se mluvilo o jeho ztraceném 
štěstí a přátelé z doby jeho slávy ho opustili, protože již od něho 
nemohli nic dostat. Ano, dokonce popřeli, že byli kdysi jeho přáteli.

Avšak osud přeje přičinlivým, a brzy se poměry opět změnily. 
Muž vyhrál významný proces proti státu a získal značné odškodně-
ní, takže jeho pokladna se zaplnila více než dříve.

Jednoho svátečního dne stál bohatý muž u okna a viděl přichá-
zet skupinu svých přátel, kteří ho chtěli po delší době zase navštívit.

„Rychle, postavte truhlu se zlatem na stůl!“ volal na své sluhy.
„Co to má znamenat?“ ptali se jeho přátelé, když viděli, že truhla 

se zlatem je vystavena na obdiv.
„To znamená,“ odpověděl bohatý muž, „že vy jste nepřišli navští-

vit mě, nýbrž mé peníze.“

Norbert Lechleitner: Balzám pro duši
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MŠ orangery

Ze žIVOTa MŠ DUHa

Tento školní rok se MŠ Orangery zapojila do projek-
tu EDUcentra, který spočívá v každoměsíčním 
začlenění hry a metodiky “Překvap mě”. Hra 
i metodika je zaměřena na vzdělávání dětí 
z  odlišného kulturního prostředí. Pilo-
táž projektu probíhá v  několika vyba-
ných školkách, u nás se konkrétně jedná 
o předškolní třídu Delfínků.
Hra vznikla během dvouletého projektu inEDU 
(Inclusive education model for children with migration 
background in pre-primary education), který realizuje ne-
zisková organizace EDUcentrum společně s partnery z dalších 
devíti evropských zemí v  rámci projektu ERASMUS+. Výsledky pi-
lotáže budou prezentovány v prosinci na mezinárodní konferenci 
ve městě Gorizia v Itálii.
Hra kombinuje aktivity ze čtyř klíčových oblastí: spolupráce, mul-
tikulturalita, seberozvoj a  jazykový rozvoj. Hra zábavnou formou 
podněcuje přirozenou zvídavost dětí a zároveň přispívá ke zdravé-
mu sebevědomí, sociálnímu cítění a pozitivnímu přístupu ke svému 
okolí i k sobě samému. Díky své náplni je nápomocna při integraci 
dětí z cizojazyčného prostředí. Hrou provází děti papoušek Buddy, 
který pochází z Jižní Ameriky. Má pro děti každý měsíc různé úkoly 
a příběhy, které podporují multikulturalitu a spolupráci.
A co dále probíhá ve školce? Hned na začátku školního roku potě-
šilo děti Liduščino divadlo hrou  plnou písniček o zvířátkách. V říjnu 
za námi přijeli dobrovolní hasiči a ukázali dětem techniku a různé 
záchranné obleky či pomůcky.  Děti a  učitelé si dokonce vyzkou-
šeli stříkat hadicí! Říjen byl dále ve znamení předvánočního focení 
a také foukání skla se sklářem (předškoláci a ZŠ).  Nezapomněli jsme 
oslavit ani svátek Halloween strašidelným karnevalem a soutěžemi, 
ale také tradiční české Dušičky na  začátku listopadu. V  listopadu 
také proběhl logopedický screening s  klinickou logopedkou pro 
děti od čtyř let a tradiční zdobení adventních věnců s dětmi a jejich 
rodiči. Tímto děkujeme rodičům, že se sešli v hojném počtu a přiklá-
dám ukázku jejich dokonalých věnců a vánočních přání:)

V měsíci listopadu proběhlo setkání rodičů našich předškoláků s Mgr. Syrovátkovou, psycholožkou 
z PPP Prahy 9 a zástupcem ze ZŠ, jímž byla učitelka 2. A Mgr. Dědková. Rodiče tak měli možnost 
dozvědět se, jak a čím mohou svému dítěti usnadnit vstup do základní školy. Ani jsme se nenadáli 
a je tu prosinec, čas adventní. První, co nás čekalo, byl společný výlet tříd Kvítek a Motýlků za perníky 
do „Perníkové chaloupky“ u Pardubic. 

V  prosinci se děti na  Mikulášské besídce 
v sále restaurace“ Léta Páně“ radovaly z na-
dílky, viděly dvě divadelní představení – 
„Gloria“ a „Vánoční pohádka“. Všechny třídy 
se samozřejmě těšily na společné chvíle při 
tvorbě vánočních přání, zdobení stromečku, 
zpěvu vánočních písní a také malého ztišení 
v  tomto krásném a  tajemstvím zahaleném 
čase. Již tradiční „Vánoční dílny s rodiči“ jsme 
zakončili společným zpěvem vánočních ko-
led u ozdobeného stromečku před MŠ.
Přejeme i  Vám všem klidné a  pokojné vá-
noční svátky.
 Za celý kolektiv MŠ Jana Vozatárová, 
 uč. třídy Kvítek

V předvánočním čase jsme se 
také podíleli na  charitativní 
sbírce pro Klokánek Štěrbo-

holy. Rodiče přinesli nepo-
třebné oblečení, hračky, knihy, 

které ještě udělají radost někomu 
jinému. 
 Děti ve školce, jesličkách a škole Oran-
gery si také užily návštěvu Mikuláše, 

čerta a anděla, i vánoční besídky, na které 
pilně nacvičovaly program pro rodiče. Navíc 

předškoláky v prosinci ještě čekaly dvě akce “školohraní” s dětmi ze 
ZŠ. Nejdříve proběhl herní den se stolními a Smart hrami od fi rmy 
Mindok, které nám Mindok zapůjčil, a pak také společně zdobily vá-
noční perníčky.

Za MŠ Orangery přeji všem překrásný sváteční čas. 
 Mgr. Karolina Kučíková

MŠ orangery
Tento školní rok se MŠ Orangery zapojila do projek-
tu EDUcentra, který spočívá v každoměsíčním 
začlenění hry a metodiky “Překvap mě”. Hra 
i metodika je zaměřena na vzdělávání dětí 

Hra vznikla během dvouletého projektu inEDU 
(Inclusive education model for children with migration 
background in pre-primary education), který realizuje ne-

třebné oblečení, hračky, knihy, 
které ještě udělají radost někomu 
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 Děti ve školce, jesličkách a škole Oran-
gery si také užily návštěvu Mikuláše, 

čerta a anděla, i vánoční besídky, na které 
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Podzim přinesl do  dětského lesního klubu V  Hájence další krásné 
a tvořivé období. Barvy jeseně, spadané listí, vypuštěný rybník, stří-
dající se teplo a mráz, větrné počasí, to vše nám bylo inspirací pro 
mnoho aktivit, her, kreativního tvoření, učení se a společného bádání. 
K podzimu se váže tradice Dušiček a tradice sv. Martina, které jsme 
společně prožili. Tradici Dušiček jsme spojili i  s  oslavami 100 let 
od  vzniku Československé republiky a  na  zahradě hájenky jsme 
ve stylu první republiky slavili při Dušičkové slavnosti.
Na společné brigádě jsme připravili hájenku na zimu, a pracujeme 
nadále na rozšíření záhonu, kam budeme na jaře sázet zeleninu, by-
linky, obilí a další dobroty. Hájenka se mimo jiné rozrostla i o nové 
členy, a to šest slepic a jednoho kohouta.
Sv. Martin neotálel, přinesl nám sníh a přišla doba adventu, který 
přinesl další kouzelné a tvořivé období v hájence. Mrzne, až praští, 

dĚtskÝ lesní kluB v hájence
v  přírodě však přibylo mnoho krásných úka-
zů a  podnětů k  dalším badatelským výpravám 
do lesa a okolí. A tak se těšíme na další hájenková 
dobrodružství.
Vánoční atmosféru jsme nasáli na tradiční vánoční slavnosti a jar-
marku rukodělných výrobků dětí z  hájenky. Každoročně zde děti 
prodávají své výrobky, vystupují s  nacvičeným vánočním progra-
mem a nechybí ani dílničky pro děti i jejich rodiče. 
Více o dění v DLK V Hájence můžete nalézt na webových stránkách 
www.vhajence.com nebo na facebooku.

Přejeme krásné a pohodové Vánoce a v novém roce lásku, zdraví, 
štěstí!
 Za tým V Hájence Daniela Dukátová a anna Ondriášová

Rokytka má za sebou poměrně náročné, ale krásné období nabité koncerty a vystoupeními. Na konci října děti zazpívaly hymnu při příleži-
tosti oslav 100. výročí vzniku československého státu. V polovině listopadu jsme také měli možnost potěšit svým zpěvem děti a rodiče při 
Vítání občánků v Trámovém sále.
Adventní dobu jsme již tradičně zahájili více jak půlhodinovým programem na Mikulášské nadílce v Dolních Počernicích. Tato akce je vždy 
krásná a velmi se na ni těšíme. Děti z Rokytky se oblékly do staročeských krojů a průvodem za svatou rodinou se poklonily Ježíškovi v Bet-
lémě, kde mu darovaly jablíčka. Poté se celý sbor přesunul před knihovnu, kde zazpíval adventní a vánoční program. Rokytka si letos také 
vypůjčila ozvučné zařízení, takže vše bylo krásně slyšet.
Hned další den, na první adventní neděli, se Rokytka představila v Horních Počernicích na Adventních trzích a Ježíškově poště. I navzdory 
velké nepřízni počasí se vystoupení velice povedlo a doufáme, že jsme diváky alespoň trochu zahřáli krásným zpěvem. 
Vyvrcholením celého vánočního maratonu zkoušek a vystoupení byl Vánoční koncert Rokytky v Kulturním domě Kyje. Divákům se před-
stavila všechna oddělení Rokytky. Beránci zazpívali tři vánoční písničky. Poté je vystřídali Pramínci, kteří si připravili malé pásmo vánočních 
písní z cyklu Jolany Saidlové – Zimní sen. Rokytka zazpívala vánoční repertoár středověkých i staročeských koled. Hostem na tomto kon-
certě byl Vít Fanta, který svým krásným basem zazpíval tři barokní koledy. 
Jediněčným závěrem koncertu se stala Hra s jesličkami Pavla Jurkoviče. Zde se děti z celého sboru proměnily v divadelní herce a hereč-
ky. Jeviště se zaplnilo pastýři, ovečkami, anděli, třemi králi a svatou 
rodinou. Celý sál se přenesl o dva tisíce let zpět, aby oslavil narození 
Ježíška. Koncert provázela jedinečná atmosféra nadcházejících vá-
nočních svátků. 
Sváteční vánoční maraton zakončí přípravná oddělení v neděli 6. led-
na na Chvalském zámku při Zavírání Vánoc.
Velké poděkování patří obci Dolní Počernice za  podporu, a  přede-
vším výboru Rokytky a všem ochotným rodičům, bez jejichž pomoci 
by se fungování sboru neobešlo.

Všem čtenářům za celý tým Rokytky přeji požehnané svátky vánoční, 
hodně klidu, míru a pokoje nejen v této vánoční době, ale i po celý 
další rok.

andrea Čančarová Houfková, sbormistryně Rokytky

R o k y t k a , počernický dětský sbor
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Vůně vánočního stromečku, svařeného vína, punče a dalších vánočních dobrot provoněla i letošní první prosincovou sobotu naší zá-
kladní školu. Již tradičního vánočního jarmarku se opět zúčastnilo nebývalé množství návštěvníků a pohodovou vánoční atmosférou 
si tak zpříjemnili předvánoční shon. 
Rádi bychom Vám popřáli příjemné prožití vánočních svátků, pohodový rok 2019 plný zdraví, štěstí, lásky a příjemné nálady.
Šťastný nový rok!  Za žáky, pedagogy, ostatní zaměstnance a spolupracovníky školy Mgr. Jiří Schwarz 

Mikuláš a čerti v ZŠ

„společně dokážeme cokoliv...“ 

JežíŠKOVa VNOUČaTa

Ve středu 5. prosince nemohl u nás ve škole chybět Mikuláš, čert a anděl. Společně navštívili 
třídy, čert nikoho neodnesl. To znamená, že ve škole máme samé hodné žáky.  Dětem pře-
dali sladkosti a navodili ve škole předvánoční atmosféru. 
 Štěpánka Kratochvílová

Zcela záměrně nenazývám můj příspěvek „Vánočním jarmarkem na základní škole...“, protože daleko zajímavější byly letos v naší třídě jeho 
přípravy...  Od začátku školního roku uplynuly tři pracovní měsíce a každý z nich byl něčím náročný, zajímavý nebo výjimečný. V září naši 
třídu pohltila podzimní škola v přírodě, říjen vyvrcholil velice povedeným vystoupením žáků naší školy k 100. výročí vzniku republiky v ho-
telu Svornost a listopad nás pravidelně zaměstnává přípravami na školní vánoční jarmark. 
Všechny tyto události jsou velice náročné na čas a učení jde někdy trochu stranou... I proto vznikl nápad zorganizovat letošní přípravy 
na jarmark ve volnějším odpoledním čase a zapojit do tvoření každého, kdo bude mít čas i chuť pomoci a zároveň si to užít. Vánoční dílny 
probíhaly od 16 hodin celý týden a domů se někomu nechtělo ani pozdě večer. Tento tvořivý týden měl ale další a úplně jiný rozměr. Jak 
často se stane, že se v obyčejné školní třídě sejde najednou i několik generací a všem jde o jednu jedinou věc – společně si pomáhat? 
Tvořily zde především děti z 3. B, ale i jejich sourozenci s rodiči a prarodiči zcela dobrovolně... a hlavně bylo veselo! Celý týden mne velice 
obohatil a děkuji všem, kteří se na něm podíleli. 
 Vánoční jarmark je úspěšně za námi a my zase chystáme něco dalšího... Bude to třeba společné vánoční muzicírování napříč generacemi, 
které se stalo v naší třídě již tradicí...  Krásné Vánoce a vše dobré v roce 2019 přeje třída 3. B a Ivana Hájková

Naše ZŠ podpořila projekt Ježíškova vnoučata, kdy veřejnost 
plní přání lidem v domech pro seniory.  Žáci z 1. a 2. tříd společ-
ně nakreslili vánoční přání. Přání budou přibalena k dárkům, 
které senioři v domovech dostanou.
  Štěpánka Kratochvílová
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PodZiMní vÝlov 
Počernického rybníku
Největší z pražských rybníků – náš téměř dvacetihektarový Počernický rybník 
rybáři loví každoročně v polovině října, a to již od 40. let minulého století. Ten 
letošní se uskutečnil za slunného dopoledne ve čtvrtek 18. října. 
V letošním roce slovili rybáři v našich vodách cca 8 000 kg ryb, převážně kap-
ra. Z ostatních šupináčů uvízla v sítích také štika, candát, amur, okoun, sumec 
a lín, a to řádově ve stovkách kilogramů. Ti poté z Dolních Počernic doputovali 
do revírů Českého rybářského svazu hl. m. Prahy (např. rybníky Martiňák, Kyj-
ský rybník, Aloisov, Rohožník, Slatina a jiné, popř. do Vltavy či Berounky). 
Část obsádky (tento pojem vyjadřuje množství ryb, které se nachází v daném 
toku nebo vodním díle) o nižší kusové hmotnosti (cca 4 000 kg) bylo ponechá-
no v rybníku jako obsádka pro příští rok, včetně jeseterů a několika koi kaprů, 
které někdo do rybníka vysadil před dvěma lety. Po výlovu se rovněž vrátilo 
několik „domácích“ ryb, které v rybníku žijí od jeho odbahnění (r. 2004-6). 
Zatímco rybáři plnili sítě rybami, skupiny dětí se houfovaly u stanovišť rozmís-
těných podél hráze rybníka, kde pracovníci Lesů hl. m. Prahy povídali o životě 
ve  vodě a  v  jejím okolí, a  vysvětlovali, co všechno práce s  rybníky a  řekami 
obnáší. Akce se zúčastnilo také velké množství přihlížejících. 
Pokud jste se nestihli přijít podívat letos, určitě si výlov Velkého počernického 
rybníka nenechte ujít příští rok. Těšíme se společně s Českým rybářským sva-
zem a Lesy hl. m. Prahy na viděnou.  
Za informace	k výlovu	děkujeme	ČRS	ÚS	města	Prahy.		

 Martina Vondřichová
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hodnotící zpráva Ma21 za rok 2018 
Zdravé MČ Praha - dolní Počernice ze dne 5. 12. 2018
stRateGickÉ Plánování, ŘíZení a financování
1.  Příprava akčního plánu pro rok 2019 – zhodnocení Akčního 

plánu 2018 a vypracování nového plánu na rok 2019
termín:   do 31. 12. 2018
Zodpovědnost:  starosta, koordinátor MA21
spolupráce:  RMČ, ZMČ, Komise MA21
Hodnotící zpráva MA21 za rok 2018 je předložena ke schválení RMČ 
dne 5. 12. 2018. Akční plán zlepšování MA21 pro rok 2019 bude 
předložen ke schválení ZMČ dne 10. 12. 2018.

2.  udržení kategorie „c“ v roce 2018 – naplňování kritérií MA21
termín:   do 31. 10. 2018
Zodpovědnost:  koordinátor MA21, starosta
Kritéria MA21 pro udržení kategorie „C“ byla vyplněna do uzávěrky 
31. 10. 2018 a předána ke schválení.

3.  finanční podpora aktivit Ma21 – uvolnění fi nančních prostřed-
ků ke konkrétním ověřeným problémům vzešlých z Fóra Zdravé 
MČ a podpora uvedených akcí z rozpočtu MČ (schválením RMČ/
ZMČ) + zvýhodněné pronájmy od  podnikatelů a  příležitostné 
dary + dotace z MHMP

termín:   průběžně během roku 2018
Zodpovědnost:  starosta, RMČ, ZMČ, koordinátor MA21
Financování aktivit MA21 probíhá průběžně během roku dle schvá-
leného rozpočtu.
Další fi nancování aktivit MA21 se podařilo opětovně jako v  roce 
2017 (tehdy 212.000 Kč) získat díky úspěšné žádosti o  dotaci pro 
rok 2018 (tentokrát 350.000 Kč) z MHMP.

koMunitní Plánování
4.  společné zapojení zástupců veřejné správy, podnikatelské-

ho a  neziskového sektoru – rozšíření spolupráce a  pořádání 
pravidelných akcí:

Program „ZDRAVÍ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST“ (cyklus 10-ti interak-
tivních přednášek se cvičením),
Masopust, Velikonoce, Svátek sousedů, Den bez úrazů společně 
se Dnem dětí, 2. POČERNICKÝ SENiorský den, Babí léto, Den zdraví 
a pohybu - 3. Počernické cyklohrátky, Výlov Velkého počernického  
rybníka, Mikulášská nadílka, Adventní setkání seniorů, Vánoční se-
tkání ve Štěpnici
termín:   průběžně během roku 2018
Zodpovědnost:  starosta, koordinátor MA21, Komise MA21
spolupráce:	 	partneři	jednotlivých	akcí,	RMČ,	pracovníci	ÚMČ
Během roku se uskutečnila nová akce – 10 přednášek se cvičením 
v  rámci programu „ZDRAVÍ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST“ - poslední 
dvě teprve proběhnou… Jednotlivé akce byly zaměřeny na různá 
témata (zdravá záda, funkční trénink, jóga, venkovní cvičení, výživa 
a její vliv na zdraví, otužování těla a správné saunování…) se zací-
lením na všechny věkové skupiny od dětí až po seniory. V příštím 
roce plánujeme tyto úspěšné akce zopakovat a případně ještě roz-
šířit spolupráci s místními seniory. Totéž platí i o akci „3. Počernické 
cyklohrátky“. Ostatní akce probíhají dle plánu.

5.  Plánování s  veřejností – minimálně 2 kulaté stoly s  veřejnou 
správou a s občany na aktuální téma

termín:   do 31. 10. 2018
Zodpovědnost:  koordinátor MA21, starosta, RMČ
1. kulatý stůl – Zklidnění provozu v obytné zóně ulice Rudníkovská 
– 18.4.2018
2. kulatý stůl – Udržitelný rozvoj Dolních Počernic (při Svátku sou-
sedů) - 29. 5. 2018
3. kulatý stůl – Zklidnění provozu v obytné zóně ulice Rudníkovská 
– 2. jednání – 24. 10. 2018
Jinak probíhají jednání s občany během roku dle momentální po-
třeby, většinou starosta řeší problémy ihned.

6.  Pořádání veřejného fóra – 9. Fórum - setkání s občany k celko-
vému rozvoji MČ, vyhodnocení 10P

termín:   květen 2018 (anketa do září 2018)
Zodpovědnost:  starosta, koordinátor MA21, facilitátor
spolupráce:	 	RMČ,	ZMČ,	Komise	MA21,	pracovníci	ÚMČ
9. Fórum proběhlo dne 24. 5. 2018, vyhodnocení 10P po  ověření 
anketou vzala na vědomí RMČ dne 17. 10. 2018 a pověřila starostu 
po  ověření 10P anketou k  návrhu opatření na  řešení problémů – 
bude předložen ke schválení ZMČ dne 10. 12. 2018. Novinkou le-
tošního fóra byla „Pocitová mapa“ (občané vytipovali území v obci, 
kde se cítí nebezpečně, kde rádi relaxují a sportují a kde jim třeba 
chybí lavičky nebo odpadkové koše…) - těmito výsledky se již MČ 
také aktivně zabývá.

vZdĚlávání a osvĚtovÉ kaMPanĚ
7.  Pořádání osvětových kampaní 
- „Den Země“ - úklid veřejných prostranství a vzdělávací programy
-  „Den bez úrazů“ - přednášky a  ukázky první pomoci Vodní zá-
chranné služby (zároveň se Dnem dětí)

-  „Evropský Týden Udržitelného Rozvoje“ - přednášky a  praktické 
ukázky („Včelí život“, „Recyklujme“ - zároveň se Dnem dětí)

-  „Den zdraví a  pohybu - 3. Počernické cyklohrátky“ - zdravotně-
-sportovní odpoledne

termín:   během roku 2018 v termínech blízkých celostát-
ně vyhlášeným dnům

Zodpovědnost:  starosta, koordinátor MA21
Kampaň - Den Země – 20. 4. 2018
Kampaň - Den bez úrazů a Den dětí – 2. 6. 2018
Kampaň - Evropský Týden Udržitelného Rozvoje – 29. 5. a 2. 6. 2018
Kampaň - Den zdraví a pohybu - 3. Počernické cyklohrátky - 7. 10. 
2018 

8.  Realizace osvětové akce na téma „udržitelný rozvoj“ – akce 
s odborným výkladem na dané téma

termín:   do 31. 10. 2018 (osvětová akce pro veřejnost)
Zodpovědnost:  starosta, koordinátor MA21, Komise MA21
spolupráce:  NSZM, odborní lektoři
Akce k Evropskému Týdnu Udržitelného Rozvoje – 29. 5. a 2. 6. 2018 
- přednášky a praktické ukázky
Výlov Počernického rybníka - 18. 10. 2018 – doprovodný výukový 
program ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy

10.  vzdělávání koordinátora Ma21 – účast na akcích NSZM a ab-
solvování akreditovaného školení
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akČní Plán ZlePŠování Ma21 PRo Rok 2019

termín:   průběžně během roku 2018
Zodpovědnost:  koordinátor MA21
Účast	na Letní	škole	2018	–	Rožnov	pod	Radhoštěm	(Základy	pro-
gramů – Zdravé město a MA21, Metodická diskuze k programu ZM 
a metodě MA21, Sdílení dobré praxe)
Prodloužení Zlatého certifi kátu koordinátorky od NSZM úspěšným 
složením e-testu dne 31. 10. 2018

MedialiZace
11.  uveřejňování zpráv o  Ma21 – pravidelná aktualizace webo-

vých stránek a zveřejňování zpráv v DPZ, v celostátní databázi 

Národní sítě Zdravých měst a příležitostně i v jiných informač-
ních médiích

termín:   průběžně během roku 2018
Zodpovědnost:  koordinátor MA21
Plněno průběžně.

Zpracovala: koordinátorka MA21 Markéta Brožová
Za správnost odpovídá: starosta a politik Zdravé MČ Zbyněk Richter

strategické plánování, řízení a fi nancování
1.  Příprava akčního plánu pro rok 2020 – vypracování Hodnotící 

zprávy Akčního plánu 2019 a příprava nového plánu na r. 2020
termín:   do 31. 12. 2019
Zodpovědnost:  starosta, koordinátor MA21
spolupráce:  RMČ, ZMČ, Komise MA21

2.  udržení kategorie „c“ v roce 2019 – naplňování kritérií MA21
termín:   do 31. 10. 2019
Zodpovědnost:  koordinátor MA21, starosta

3.  finanční podpora aktivit Ma21 – uvolnění fi nančních prostřed-
ků ke konkrétním ověřeným problémům, vzešlých z Fóra Zdravé 
MČ a podpora uvedených akcí z rozpočtu MČ (schválením RMČ/
ZMČ) + zvýhodněné pronájmy od  podnikatelů a  příležitostné 
dary, žádost o dotaci MHMP (pokud bude podpora aktivit MA21 
vyhlášena)

termín:   průběžně během roku 2019
Zodpovědnost:  starosta, RMČ, ZMČ, koordinátor MA21

komunitní plánování
4.  společné zapojení zástupců veřejné správy, podnikatelské-

ho a neziskového sektoru - rozšíření spolupráce se seniory a po-
řádání pravidelných akcí: Masopust, Velikonoce, Svátek sousedů, 
Den dětí, POČERNICKÝ SENiorský den zdraví, Letní kino, Babí 
léto, výlov Počernického rybníka, Mikulášská nadílka, Adventní 
setkání seniorů, Vánoční setkání ve Štěpnici, program Zdraví pro 
širokou veřejnost - cyklus interaktivních přednášek se cvičením

termín:   průběžně během roku 2019
Zodpovědnost:  starosta, koordinátor MA21, Komise MA21
spolupráce:  partneři jednotlivých akcí, RMČ, pracovníci 

ÚMČ,	senioři,	veřejnost

5.  Plánování s  veřejností - minimálně 2 kulaté stoly s  veřejnou 
správou a s občany na aktuální téma

termín:   do 31. 10. 2019
Zodpovědnost:  koordinátor MA21, starosta, RMČ

6.  Pořádání veřejného fóra – 10. Fórum - setkání s občany k celko-
vému rozvoji MČ, vyhodnocení 10P

termín:   posunuto na rok 2020
Zodpovědnost:  starosta, koordinátor MA21, facilitátor

aktivity Zdravé MČ Praha - dolní Počernice v daném roce, jejich termíny a zodpovědnost plnění

spolupráce:	 	RMČ,	ZMČ,	Komise	MA21,	pracovníci	ÚMČ

vzdělávání a osvětové kampaně
7.  Pořádání osvětových kampaní 
- „Den Země a Ukliďme Česko“ - úklid veřejných prostranství a vzdě-
lávací programy
- „Den bez úrazů“ – přednášky a ukázky první pomoci
- „Evropský Týden Udržitelného Rozvoje“ - přednášky a  praktické 
ukázky k UR
- „Den zdraví a  pohybu“ – 4. Počernické cyklohrátky - zdravotně-
-sportovní odpoledne 
termín:   během roku 2019 v termínech blízkých celostát-

ně vyhlášeným dnům
Zodpovědnost:  starosta, koordinátor MA21
spolupráce:	 	partneři	 jednotlivých	akcí,	pracovníci	ÚMČ,	ve-

řejnost

8.  Realizace osvětové akce na téma „udržitelný rozvoj“ - odbor-
ný výklad na konkrétní téma UR – zapojit ZŠ a MŠ

termín:   během roku 2019 (předpoklad jaro nebo pod-
zim 2019)

Zodpovědnost:  starosta, koordinátor MA21, Komise MA21
spolupráce:  odborní lektoři

9.  vzdělávání koordinátora Ma21 – účast na akcích NSZM a ab-
solvování akreditovaného školení, prodloužení Zlatého certi-
fi kátu koordinátorky na  další rok od  NSZM úspěšným složením 
e-testu

termín:   průběžně během roku 2019
Zodpovědnost:  koordinátor MA21

Medializace
10.  uveřejňování zpráv o  Ma21 – pravidelná aktualizace webo-

vých stránek MČ a  zveřejňování zpráv v  Dolnopočernickém 
zpravodaji, v  celostátní databázi Národní sítě Zdravých měst 
a příležitostně i v dalších informačních mediích

termín:   průběžně během roku 2019
Zodpovědnost:  koordinátor MA21, politik - starosta

Zpracovala: koordinátorka MA21 Markéta Brožová
Za správnost odpovídá: starosta a politik Zdravé MČ Zbyněk Richter



25.
společenský ples 
Hotelu svornost

5. 1. 2019 od 19:00
tAnčI JAko HvĚZDA

„tancem dokáže člověk vyjádřit snad téměř vše, 
častokrát pomůže sdělit i to, na co slova nestačí.”

nAše motto

k  p os l ecHu A  tAnc I  HrA Je  Hor vAtH  bAnD
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Vážení a milí čtenáři,

dovolte mi, popřát Vám jménem všech členů redakční rady klidné, spo-
kojené Vánoce a mnoho zdraví v roce 2019.
Doufám, že i v následujícím roce, kdy připravuje rozšíření Dolnopočer-
nického zpravodaje o dvě stě čísel a zároveň i častější vydávání našeho 
zpravodaje, v  něm najdete spoustu zajímavostí, potřebných informací 
a rad. Rádi Vás budeme informovat o osobnostech žijících v Dolních Po-
černicích, či nějak spjatých s naší krásnou městskou částí.
V době, kdy píši tyto řádky, ještě není známo, v jakém složení bude re-
dakční rada pracovat, ale mám za to, že její složení se zásadněji nezmění. 
Tím se domnívám zůstane úroveň našeho DPZ na vysoké úrovni obsaho-
vé i grafické, tak jak máme možnost – k naší radosti – slyšet od čtenářů, 
ale i od občanů okolních městských částí.
Dovolte mi, poděkovat všem kolegům, kteří čtyři roky zpravodaj vytvářeli.

S přáním všeho dobrého MUDr. Pavel Boček, předseda RR
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inzerce

Nabízím právní služby zaměřené na sepsání a podání ná-
vrhu na  insolvenční řízení řešené oddlužením v souladu 
se zákonem č. 182/2006 Sb. v platném znění.

Veškeré písemné dotazy podávejte e-mailem.

Mgr. anna Zinglová
Insolvenční správce

IČ: 631 08 615
e-mail: anna.zinglova@gmail.com

ID DS: 737ynme

I N S O L V E N Č N Í  S P R Á V C E

Pět set čtyřicet šest rodin z celé Prahy již dostalo fi nanční podporu nadace Dobrý anděl, která po-
máhá také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěv-
kům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po fi nanční stránce. 
Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují! 

„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly fi nanční podporu, je mnohem více. Rodiče často 
neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr 
Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo 
v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato informace 
nedostane,“ dodává. 

Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemoc-
nění. Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy,  těžká kombi-
novaná postižení, svalovou dystrofi i Duchenne, cystickou fi brózu, nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná 
onemocnění je možné také pomoci dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými kombino-
vanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů. Za šest 
let fungování nadace podpořili dárci více než 5 643 rodin z celé České republiky.

Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. 
Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité 
je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou. 
 
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše fi nanční pomoc bude rodinám 
odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, 
kterým pomáháte. 


