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Vážení spoluobčané,
jistě vám neuniklo, že v  našem 
zámeckém parku probíhají v  sou-
časné době arboristické a  stavební 
práce. MČ Praha – Dolní Počerni-
ce podala v  dubnu loňského roku 
v  rámci 13. výzvy Operačního pro-
gramu Praha – Konkurenceschop-
nost (dále jen OPPK), Prioritní osa 2 
– Životní prostředí, Oblast podpory 
2.1 – Revitalizace a ochrana území, 
žádost o dotaci na realizaci projek-
tu „Rehabilitace a ochrana histo-
ricky cenného území zámeckého 
parku v Dolních Počernicích“.
Původním záměrem vedení MČ 

bylo revitalizovat pouze část parku, vymezenou bývalou zámeckou 
štěpnicí (pozemek parc. č. 613), ve které provozoval do r. 2014 pan 
Syrovátka zahradnictví. Zahájili jsme přípravné práce, jejichž cílem 
bylo revitalizovat pouze tuto část zámeckého parku.
Po konzultaci na Odboru evropských fondů MHMP (dále jen FON) 
však bylo rozhodnuto, že k části „Štěpnice“ bude přidána část zá-
meckého parku s názvem vymezeného území „Pod hrází“.
Důvodem pro toto rozhodnutí byla lepší kvalita a  hodnotitelnost 
projektu, zejména navýšením rozsahu řešeného území (cca 5 ha), 
dále odstraněním ekologických zátěží, které byly zjištěny v  obou 
částech projektu, realizací protipovodňových opatření, rekonstruk-
cí mostku a zámecké zdi, která je za hranicí své životnosti apod.
Rozhodující též bylo, že část bývalé štěpnice byla klasický brown-
field (poškozené, zdevastované území), k jejichž odstranění v hl. m. 
Praha celá 13. výzva OPPK směřovala.
Přes ujištění pracovníků FON, že se v našem případě bude jednat 
o velmi pěkný projekt, jsme nevěřili, že při jeho hodnocení a finanč-
ních nákladech (téměř 50 mil. Kč) budeme v rámci konkurence v ce-
lém hlavním městě úspěšní. 
Nakonec byl náš projekt bodově vyhodnocen jako zdaleka nejlepší 
v celé Praze, což jsme považovali za veliký úspěch, ale také velký zá-
vazek k naší veřejnosti. Bohužel na podání žádosti a na následnou 
přípravu a realizaci projektu bylo zoufale málo času, neboť termí-
ny, dané podmínkami OPPK byly nekompromisní, včetně termínu 
ukončení projektu k 30. 9. 2015.

Projekt se skládá ze dvou částí:
1. Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích – část „Pod 
hrází“, na kterou jsme měli od r. 2004 územní rozhodnutí. Zpraco-
vatelem projektové dokumentace (dále jen PD) je Ing. arch. Magda-
lena Dandová.

2. Část „Štěpnice“ – zpracovatelem PD je Ing. Jakub Víšek
Na první část bylo nutno vypracovat PD ke stavebnímu povolení, 
prováděcí dokumentaci, výkaz výměr a kontrolní rozpočet.
Druhá část musela být řešena z důvodu nedostatku času pouze jako 
úprava stávajícího prostoru na ohlášení, neboť z časového hlediska 
nebylo možno získat územní rozhodnutí, které bylo podmínkou pro 
podání projektu, natož stavební povolení. Proto také nebylo možné 

do části štěpnice zakomponovat prvky, které by územní rozhodnu-
tí a  stavební povolení vyžadovaly. Také u  tohoto projektu musela 
být vypracována prováděcí dokumentace, výkaz výměr a kontrolní 
rozpočet.
Všechny výše uvedené úkony směřovaly k vypsání veřejné soutěže 
na výběr zhotovitele stavby. Vedení MČ si za  tímto účelem najala 
spol. ZAVOS s.r.o., která celou soutěž administrativně prováděla.
Po konzultaci s řídícím orgánem, kterým je FON MHMP jsme zvolili 
dvoustupňový výběr zhotovitele. V  prvním stupni výběrového ří-
zení museli všichni uchazeči prokázat kvalifikační předpoklady pro 
splnění požadavků zadavatele, tedy naší MČ. Tímto krokem jsme 
chtěli docílit, aby se do dalšího kola soutěže kvalifikovaly pouze fir-
my, které mají dostatečné zkušenosti s podobnými projekty a mají 
v tomto směru i potřebné reference. 
Byly doručeny nabídky 7 firem, z nichž 2 byly pro nesplnění kvalifi-
kačních požadavků zadavatele vyloučeny. Do dalšího kola postou-
pilo tedy 5 firem, které byly vyzvány k podání nabídek na zhotovení 
díla. Rozhodujícím a  jediným kritériem ve druhém kole byla cena 
za provedení díla.
Vybrána byla firma FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se 
sídlem v Brně, s nejnižší cenovou nabídkou 47 591 972 Kč včetně 
DPH. Tato firma nám však před podpisem smlouvy o dílo písemně 
oznámila, že od své nabídky odstupuje, což nám způsobilo nemalé 
potíže, neboť cenová nabídka spol. INGBAU-CZ – MV BAU, která se 
umístila na druhém místě, byla ve výši 54 332 564 Kč.

Pokud jsme nechtěli z finančních důvodů celý projekt zrušit, byli jsme 
nuceni učinit poměrně zásadní rozpočtová opatření v rozpočtu MČ 
na rok 2015, kterými bychom zajistili financování nezpůsobilých vý-
dajů vyvolané touto nabídkou. Ihned jsme se také spojili se zástupci 
dodavatelské firmy a jednali o snížení některých položek v jimi před-
loženém rozpočtu, na  což máme ze smlouvy o  dílo právo. Zahájil 
jsem též jednání na MHMP o finanční pomoci z rozpočtu hl. m. Prahy, 
která by měla být úspěšná, neboť hl. m. Praha vytvořilo pro tyto účely 
rezervu ve svém rozpočtu na rok 2015 ve výši 200 mil. Kč.
Dne 17. 3. 2015 byla podepsána smlouva o dílo a předáno staveni-
ště. Vzápětí byly zahájeny arboristické práce, které musely být pro-
vedeny do konce období vegetačního klidu. 
S dalším postupem prací dle předloženého harmonogramu je mož-
no se průběžně seznamovat na našich internetových stránkách.

Rád bych vás ještě seznámil se skladbou rozpočtu celého projektu.
Rozpočet, který byl předložen do OPPK k vyhodnocení projektu, byl 
sestaven na základě podkladů, které v té fázi neměly úplně vypoví-
dající schopnost, neboť nebyly známy přesné výkazy výměr. Před-
poklad byl, že tento rozpočet se bude lišit od nabídkové ceny a my 
jsme doufali, že směrem dolů. Bohužel, jak vidno z výše uvedených 
údajů, se tak nestalo.
Rozpočet má 5 částí:

Technická část:
1) Příprava projektu pro předložení do OPPK
2)  Technické činnosti (technický a  autorský dozor, koordinátor 

BOZP, publicita)
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Stavební část: 
3) Odstranění ekologické zátěže v území
4) Revitalizace parku – část Pod hrází
5) Revitalizace parku – část Štěpnice

Celkové náklady na projekt činí 48 802 994 Kč včetně DPH. Všech-
ny náklady jsou tzv. způsobilé, neboli uznatelné. Tyto náklady 
jsou rozčleněny z:

•	 85	%		na EU	(Evropská	unie)	 41 482 544	Kč
•	 7,5	%	na SR	(státní	rozpočet)	 3 660 225	Kč
•	 7,5	%	na MČ	(Dolní	Počernice)	 3 660 225	Kč

Z toho vyplývá, že povinnost žadatele (tedy naší MČ) na celko-
vých způsobilých výdajích činí 3 660 225 Kč. Ostatní výdaje nad 
rámec celkových nákladů projektu jsou nezpůsobilé (neuznatel-
né) a hradí je v plné výši žadatel.
Jak jsem již výše uvedl, veškeré snahy vedení MČ směřují k tomu, 
abychom z našeho rozpočtu uhradili pouze podíl na způsobilých 
výdajích projektu, ke kterému jsme se zavázali.
Dne 8. 4. 2015 obdržela naše MČ na základě usnesení ZHMP č. 5/8 
ze dne 26. 3. 2015 finanční částku ve výši 45 142 769,12 Kč (podíl 
EU a SR) na úhradu způsobilých výdajů projektu, ze které budou 
průběžně hradit faktury předkládané zhotovitelem stavby.
Zbývá mi pouze dodat, že společnost, se kterou jsme uzavřeli 
smlouvu o dílo na stavební část projektu, tedy na výše uvedené 
položky rozpočtu 3), 4), a  5), zakázku vysoutěžila v  nabídnuté 
ceně 54 332 564 Kč. Z toho vyplývá, že nezpůsobilé výdaje pro-
jektu činí 8 629 587 Kč.
Nejsem si jist, zda mé informace, uvedené v  tomto článku jsou 
pro nezasvěcené čtenáře srozumitelné. Proto nabízím zájemcům 
o podrobnější informace k projektu jejich osobní vysvětlení nad 
čísly a projektovou dokumentací, po předchozí domluvě termínu 
návštěvy.
Závěrem si dovoluji poznamenat, že financování celého projektu 
má naše MČ v tuto dobu plně zajištěno.

 Zbyněk Richter, starosta

4. zaSeDání zaSTuPiTelSTva  
mČ PRaha – Dolní PoČeRnice Dne 16. 3. 2015
zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice 

1. Pražský okruh – Stavba 511
a)  projednalo podklady pro územní řízení o umístění stavby „Silnič-

ní okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“

b)  MČ Praha – Dolní Počernice se přihlašuje do  územního řízení 
o umístění stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běcho-
vice – dálnice D1“ jako účastník tohoto řízení.

c)  MČ Praha – Dolní Počernice vydává k návrhu žadatele  
n e s o u h l a s n é  stanovisko.

Odůvodnění :
1) Návrh stavby SOKP 511 mění stávající dopravní systém nadřaze-
ných komunikací procházejících přes katastrální území Dolní Počer-
nice a jeho obytné území. Vytváří tak podmínky pro nárůst doprav-
ní zátěže v městské části a přináší rizika pro životní prostředí.
2) V souvislosti se stavbou 511 se mění poloha okraje Štěrboholské 
radiály a  ruší se nájezdové rampy na  SOKP z  ulice Českobrodská. 
V průběhu předchozích příprav bylo ze strany naší městské části upo-
zorňováno na nutnost realizace přeložky ulice Českobrodská v sou-
běhu se stavbou SOKP. Pokud by byly omezeny nebo zrušeny nájezdy 
z ul. Českobrodská na SOKP bez kompenzace novou trasou (přeložka 
I/12 - Českobrodská) napojenou na mimoúrovňovou křižovatku Du-
beč, došlo by k vedení tranzitní dopravy jižní částí Dolních Počernic 
na nájezd u Štěrbohol. Takový stav by byl v rozporu s dosavadní pre-
zentací tzv. odlehčení Štěrboholské radiály. Příslib odklonu tranzitní 
dopravy od jižní části Dolních Počernic byl jedním z důvodů, pro kte-
rý se zastupitelstvo městské části v loňském roce rozhodlo nepodat 
žalobu proti Aktualizaci zásad územního rozvoje. V dokumentaci pro 
územní řízení však nebyl zjištěn žádný doklad, který by uvedený pří-
slib prokazoval. Ve výkresové části je zakreslen pouze sjezd z mimo-
úrovňové křižovatky na přeložku I/12 ve směru na východ. Přeložení 
ulice Českobrodská s napojením na mimoúrovňovou křižovatku Du-
beč je nutno závazně stanovit jako podmiňující investici stavby 511. 
Stávající nájezdové rampy na konci přemostění Počernického rybní-
ka nelze uzavřít dříve, než bude zprovozněno nové napojení přeložky 
1/12 - Českobrodské ul. na SOKP. 
3) Oblast napojení Štěrboholské radiály na SOKP zůstává hlukově 
nevyřešena. Protihlukové stěny na „dolnopočernické“ straně stavby 
510 jsou ukončeny na okraji mostu. Od tohoto místa je celá pravá 
strana stavby 511 i  Štěrboholské radiály nezabezpečena. Od  ko- 
laudace Štěrboholské radiály (tedy cca 15 let) se předpokládá do-
řešení protihlukových opatření v souvislosti s projektem SOKP 511, 
který však k návaznostem nepřihlíží. 
Z hlediska hlukových emisí považujeme za nutné doplnit vhodná 
opatření v celém nechráněném úseku od počernického mostu po-
dél přeložky Štěrboholské radiály až k silničního přejezdu na Dubeč.
Dokumentace neobsahuje příčné řezy a nejsou tak zcela zřejmé výš-
kové poměry vozovky a okolního terénu. Proto nemůžeme odsou-
hlasit navržená vegetační opatření za dostatečná (na straně k Dolním 
Počernicím by měl být vysázen dostatečně široký pás izolační zeleně). 
Hluková studie nezohledňuje souhrnné akustické vlivy.    

4) Provoz na SOKP v navrženém rozsahu by pro městskou část zna-
menal zvýšenou zátěž látkami znečišťujícími ovzduší. V  průběhu 
předchozích let bylo opakovaně doporučováno ověřit možnosti 
vedení SOKP jinou trasou mimo obytnou zástavbu. 
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2832 s návrhem změny souhlasí
Podněty CVZ – 5. a 6. skupina
407 souhlasí na základě usnesení ZMČ č. 23.3.3 ze dne 4. 11. 2013
408 souhlasí na základě usnesení ZMČ č. 23.3.3 ze dne 4. 11. 2013
515  pověřuje starostu zjištěním obsahu návrhu a RMČ zpracováním 

vyjádření za MČ
560  souhlasí na základě usnesení ZMČ č. 9.4 ze dne 3. 12. 2007  

a č. 13. 4 ze dne 23. 6. 2008

Podněty po termínu
793 k této změně platí usnesení ZMČ č. 30.3 ze dne 15. 9. 2014
794 souhlasí na základě usnesení ZMČ č. 30.4. ze dne 15. 9. 2014

- p o  v  ě ř u  j e  starostu zasláním tohoto usnesení adresátům,  
uvedených v žádosti náměstka primátorky.

4. Dovolba členů výborů zmČ
v o l í :
-  členem Kontrolního výboru pana Michala Vallo
-  členem Výboru výchovy, vzdělávání a  volného času paní Hanu  

Römischovou
-  tajemníkem Finančního výboru Ing. Michala Konejla

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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Č Za současné situace považujeme za důležité alespoň částečné sní-
žení nárůstu znečištění ovzduší omezením předpokládané doprav-
ní zátěže. Z hlediska čistoty ovzduší je žádoucí, aby stavba 511 byla 
realizována pouze v minimálním nutném rozsahu (jako vnější praž-
ský okruh pro městské tangenciální vztahy). Doporučujeme proto 
ověřit možnosti redukce navrhovaných parametrů stavby 511 (po-
čet jízdních pruhů, úsporné křižovatky).
Žádáme o vypracování ověřovací studie směřující transit kamionů 
na regionální okruh (koncipovaný např. o  třech pruzích), který by 
propojoval dálniční síť mimo území hl. m. Prahy. 

5) V dokumentaci není dokladována rozptylová studie. 

6) Rozhodnutí o vlivu stavby na životní prostředí je z časového hle-
diska problematické, pro řízení v roce 2015 je nutno doložit rozhod-
nutí aktuální.

2. Rozpočet mČ Praha – Dolní Počernice na rok 2015
- s c h v a l u j e 
A)  rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2015 v hlavní 

činnosti:
objem příjmů 16 520 000 Kč
objem výdajů 24 263 700 Kč
saldo příjmů a výdajů - 7 743 700 Kč
financování (saldo tř. 8) 7 743 700 Kč

B)  rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2015 v hospodářské 
činnosti:

výnosy 8 939 300 Kč
náklady 2 139 000 Kč
hospodářský výsledek  6 800 300 Kč
zapojeno do rozpočtu MČ (pol. 4131) 7 000 000 Kč

C)  rozpočet účelového fondu zaměstnanců MČ Praha – Dolní 
Počernice na r. 2015:

Plánované příjmy: zůstatek z r. 2014 232 496,31
	 	 2,5	%	odvod	mezd	z HČ	 151 704,00
  příjmy na úrocích 79,46
  příjmy celkem 384 279,77
     
Plánované výdaje: příspěvek zaměstnavatele do PF 51 740,00
  příspěvek na stravování 40 784,00
  poplatek spořitelně 743,00
  odchod do důchodu 4 500,00
  dorovnání do limitu na 7 000 Kč/rok 40 476,00
  dary při jubileu 4 000
  výdaje celkem 142 243,00

Předpokládaný zůstatek fondu k 31. 12. 2015 242 036,77 Kč

3. kontrola změn úP SúhmP
- p r o j e d n a l o  žádost náměstka primátorky PhDr. Matěje Strop-
nického o vyjádření ke změnám ÚP SÚHMP, ke které ZMČ zaujalo 
následující stanovisko:

CVZ – Celoměstsky významné změny
2733  pověřuje starostu přípravou podkladů a  RMČ zpracováním 

vyjádření za MČ 
2748  doporučuje zpracování návrhu změny
2795  navrhuje návrh změny zrušit - stanovisko k  této změně je 

uvedeno v dopisu starosty z 20. 12. 2012, adresovaného OÚP 
MHMP

JeDnání RaDy mČ PRaha – Dolní PoČeRnice

Rada na svých zasedáních v období od 12. 2. 2015  
do 15. 4. 2015 mj. projednávala

schválila:
-  prodloužení umístění reklamních zařízení na území Dolních Počer-

nic mimo obytnou zónu
-  přijetí sponzorských darů pro MŠ DUHA
-  zadání aktualizace energetického auditu budovy čp. 284 (hotel 

Svornost)
-  zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci střešního pláště čp. 284
-  zadání zpracování PD z důvodu stavebních úprav střešního pláště 

ovlivňujících požárně bezpečnostní řešení stavby a podmínky bez-
pečného užívání stavby

-  předložený návrh dopravně inženýrských opatření – návrh tras sta-
veništní dopravy  pro realizaci stavby „Revitalizace Rokytky a Hosta-
vického potoka“ na území MČ – čj. 362/15 s tím, že bude v průběhu 
stavby zajištěna čistota komunikací dotčených touto stavbou

-  podání žádostí o dotaci MHMP týkajících se:
   1. Projektové dokumentace pro UR a stavební povolení na přístavbu 
MŠ DUHA

   2. Rekonstrukce a zateplení střechy čp. 284 v ul. Novozámecká – od-
stranění havarijního stavu

-  výzvu spol. INGBAU CZ-MV BAU k podpisu smlouvy o dílo na realiza-
ci projektu „Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámec-
kého parku v Dolních Počernicích – stavební práce“

-  zápis o  výsledku a  průběhu inventarizace za  rok 2014 ze dne  
18. 2. 2015 za účetní jednotku MČ Praha – Dolní Počernice 

-  objednávku na odstranění mechu chemickým postřikem a mecha-
nickým čištěním na prostředním pavilonu MŠ DUHA dle předložené 
nabídky p. Štefana Mihalika za cenu 35 835 Kč (bez DPH)

-  umístění kontejneru na sběr textilu spol. KOUTECKÝ s.r.o. na přístu-



5

pové cestě k zastávce ČD, směr Praha
-  nové složení Komise investic, výstavby a údržby - Ing. Miloslav Král, 

předseda, členové: Ing. Tomáš Jílek, Bc.  Milan Nedvědil, Jan Šrou-
bek, Martin Udržal, tajemník komise: Petr Stránský

-  přezkoumání hospodaření MČ Praha – Dolní Počernice za rok 2015 
Magistrátem hl.m.Prahy

-  dohodu o stanovení počtu tříd a počtu dětí ve třídách v MŠ DUHA 
pro školní rok 2015/2016

-  organizační strukturu ÚMČ
-  uzavírku ul. Národních hrdinů dne 19. 7. 2015 od  10.00 do  12.00 

z důvodu konání Pražského triatlonu
-  nový sazebník úhrad za  informace poskytované v  rámci ÚMČ dle 

zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
-  jmenování Ing.  Hany Jaklové a  paní Andrey Požárové členkami 

Školské rady Základní školy v Dolních Počernicích na další funkční 
období

-  objednávku pro spol. ZAVOS s.r.o. na zajištění a organizaci výběrové-
ho řízení na dodavatele služeb – výkon inženýrské činnosti a zpraco-
vání projektové dokumentace stavby „Zkapacitnění mateřské ško-
ly v Dolních Počernicích“ dle předložené cenové nabídky za cenu 
30 tis. Kč (bez DPH)

-  darovací smlouvu se spol. PYRO MORAVIA s.r.o. na částku 1 400 Kč 
na kulturní akce v rámci Dětského dne v Dolních Počernicích

-  úpravu rozpočtu MČ do měsíce dubna
-  podmínky pronájmu prostor v suterénu čp. 10 Hudební škole Pavla 

Hokra
-  bezplatné zapůjčení prostor zámeckého parku Dětskému domovu 

za účelem konání sportovních akcí dle předloženého harmonogra-
mu s tím, že prostory dotčené probíhající stavbou lze využít pouze 
se souhlasem zástupce dodavatele stavby

-  uskutečnění pietního aktu u příležitosti 70. výročí ukončení II. svě-
tové války dne 11. 5. 2015 od 16.00 u památníku obětem II. světové 
války v Hrabačovské ulici

-  nákup počítače do Infocentra pro potřeby veřejnosti (přístup k in-
ternetu apod.) za cenu 11 066 Kč (bez DPH)  

-  konání Dne dětí v sobotu 30. 5. 2015 na pozemcích v ul. K Zámku 
(bývalá Oseva) a v areálu základní školy  

-  n e s o u h l a s í  se záměrem prodeje pozemků parc. č. 1363/2 v k.ú. 
Dolní Počernice a 909/7 v k.ú. Hostavice, především z důvodu, že 
tyto pozemky přímo sousedí s korytem Svépravického potoka

vzala na vědomí:
-  zprávu o hospodaření příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ) za obdo-

bí 1 – 12/2014
-  aktuální návrh technické novely PSP (Pražské stavební předpisy)
-  schválený rozpočet hl. m. Prahy na  r. 2015 a  Dotační vztahy vůči 

městským částem na r. 2015
-  kritéria k  zápisu pro přijímání dětí do  MŠ DUHA na  školní rok 

2015/2016
-  zprávu z jednání o fi nančním vypořádání hospodaření za r. 2014
-  námitky vznesené starostou MČ Praha – Dolní Počernice v  rámci 

veřejného projednání návrhu na  umístění stavby – silniční okruh 
kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1

-  vyhodnocení projednání 3. aktualizace územně analytických pod-
kladů hl. m. Prahy s městskými částmi

-  usn. ZHMP o poskytnutí účelových dotací v rozpočtu hl. m. Prahy 
městským částem

-  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – Dolní Po-
černice za r. 2014 – nebyly zjištěny žádné nedostatky

-  propočet fi nančních vztahů z  rozpočtu HMP k  městským částem 
na r. 2015 

-  akceptování žádosti o podporu ze SFŽP na projekt Snižování spo-
třeby energie v objektu čp. 284, hotel Svornost a jejího předložení 
k dalšímu řízení

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

UKLÍZEJME 
PO SVÝCH PSECH
… chceme tu mít přece čisto!

Vidíme je občas všichni – psy „pod dohledem“ i volně pobíha-
jící, ulevující si všude, kde je napadne. Někdy si tento nechtěný 
dárek dokonce přineseme na botě domů. Přitom by stačilo tak 
málo – mít po ruce nějaký ten pytlík a uklidit po svém miláčkovi 
tak, jak to každý z nás udělá automaticky i sám po sobě doma. 
Ačkoli pracovníci úřadu pravidelně doplňují sáčky na  psí ex-
krementy (bohužel to tak nevypadá, protože si nějaký nene-
chavec dělá zásoby...), nepřetržitě se starají o úklid veřejného 
prostranství a neustále opravují rozbité koše, nikdy nemůžou 
být úplně všude. Stejně je to na svědomí nás všech, jak se cho-
váme ke svému okolí.
Co takhle nastartovat pozitivní změnu? Vždyť nám to všem 
znepříjemňuje život. Ne náhodou se tento problém dostal do-
konce do „TOP 10“ na loňském 5. Fóru Zdravé MČ.
MČ se zaměřila ve výchovném působení na ty nejmenší, kte-
ří by snad svým pojetím a  svou bezprostředností mohli dát 
správný impuls dospělákům. Pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ vy-
hlásila výtvarnou soutěž na  toto téma. Vyhodnocení a  výsta-
va těch nejzajímavějších prací proběhne v  rámci 6. Fóra dne 
14. května v hotelu Svornost a poté budou vystaveny v prosto-
rách škol.
Věříme, že se leckdo „chytne za  nos“ a  odměnou bude čistší 
prostředí pro každého z nás.

Zdravá města, obce, regiony
České republiky
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Park „U Čeňku“
V minulých letech, prakticky od r. 2002, byl připravován významný 
projekt rekreačního parku „U Čeňku“. Tento projekt vznikl ve spolu-
práci tehdejšího náměstka primátora Jana Bürgemeistera, bývalé-
ho starosty MČ Praha 14 Mirka Froňka a starosty MČ Praha – Dolní 
Počernice Zbyňka Richtera. Trvalo však dlouhých 12 let, než byla 
realizace zahájena.
Původně byl park navržen tak, aby umožnil rekreaci a sportovní vy-
žití všem věkovým kategoriím obyvatel.
Severní část parku, přiléhající k Černému Mostu, je určena pro spor-
tovní vyžití a odpočinek, s množstvím hřišť a víceúčelových ploch. 
Jižní část, přiléhající k  Dolním Počernicím, zachovává přírodní ráz 
území blízký volné přírodě. Součástí návrhu jsou nové cyklostezky, 
naučné stezky, stezky pro in-line brusle, hipostezky a  stezky pro 
pěší. Pro piknik a relaxaci na  louce budou určeny plochy trávníků 
kolem terénního valu a robinsonádního hřiště.
V  části s  intenzivní parkovou údržbou se hlavním tahem stane 
zdvojená komunikace s asfaltovým povrchem, vedoucí od západu 
k  východu po  severní hraně parku. Tato komunikace, zakončená 
smyčkami pro snadný návrat, bude sloužit k in-line bruslení a sou-
běžně povede cesta pro pěší.
Kruhové prostranství parku je řešeno jako víceúčelová plocha pro 
sezónní a veřejné akce. V zimě sem bude možno instalovat kluziště. 
V přírodním amfiteátru, odcloněném od jiných částí parku, se bu-
dou konat divadelní představení, zábavné pořa-
dy a koncerty. Víceúčelové travnaté hřiště bude 
určeno pro míčové hry. Pro seniory jsou navrže-
ny venkovní cvičební systémy složené z prvků, 
které lze nainstalovat blízko sebe v omezeném 
prostoru nebo podél stezek a  komunikací. Ro-
binsonádní hřiště je určeno aktivitám starších 
školních dětí a teenagerů. Toto hřiště bude mít 
pískový povrch, veškeré nosné a  stabilizační 
prvky sestav budou vyrobeny z akátového dře-
va. Dětské hřiště je určeno mladší kategorii dětí, 
minigolf nabídne sportovní vyžití starším dětem 
a  dospělým a  hřiště pro petanque uvítají lidé 
všech věkových kategorií.
Mezi hranou sídliště a  Martiňákem vznikne 
na  východní straně komunikace tenisový klub 
s  restaurací a  čtyřmi antukovými kurty. Cyk-
lokrosová trať i  pro náročné sportovce bude 
umístěna na jeden z terénních valů a v zimním 
období bude sloužit jako sáňkařský svah. Hřiště 
pro plážový volejbal vznikne v sousedství letní 
restaurace.
Co však bude z  tohoto původního záměru re-
alizováno, se v současné době můžeme pouze 
domnívat.
Příkladem toho je postup města při podání žá-
dosti do OPPK, ve které byly investiční náklady 
I. etapy rozpočtovány částkou cca 60 mil. Kč. Ří-
dící orgán při posuzování žádosti ale rozhodl, že 
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h z této	částky	bude	pouze	50	%	nákladů	uznatelných.	Hl.	m.	Praha	se	
však	jako	žadatel	rozhodlo,	že	zbylých	50	%	neuznatelných	nákladů	
hradit nebude, a proto byla I. etapa redukována na 30 mil. Kč. Pů-
vodní podoba projektu tak začala „brát za své“.
Při realizaci projektu bylo zjištěno, že terénní úpravy vyvolají více-
náklady, jejichž úhradu neměl dodavatel stavby zajištěnou a stavba 
byla pozastavena.
Dodatečné stavební práce spočívají v  úpravě náplně stavebního 
objektu SO 06 Komunikace a rozpočtu tohoto objektu, a to v sou-
vislosti se skrývkou ornice v části prostoru stavby, která dle zjištěné-
ho skutečného stavu představuje podstatně větší objem. Je třeba 
vyřešit nakládání s takto získaným větším množstvím ornice a dále 
zpětné zásypy v místech sejmuté ornice v trase chodníku a in-line 
stezky.
Cena původní vysoutěžené veřejné zakázky je 12 109 691,60 Kč bez 
DPH. Předpokládaná hodnota dodatečných stavebních prací je dle 
odborného odhadu projektanta, v závislosti na navrženém řešení 
nakládání s ornicí a skladbě zásypu a s přihlédnutím k příslušným 
ustanovením původní smlouvy, stanovena na 600 000 Kč bez DPH. 
Jednacím řízením by byla tedy původní cena veřejné zakázky na-
výšena	o 4,96	%.	Způsob	úhrady	těchto	vícenákladů	nyní	řeší	hl.	m.	
Praha. 
Doufejme, že až se bude realizovat III. etapa projektu – území mezi 
rybníkem Martiňák a zástavbou Dolních Počernic, tak k podobným 
průtahům nedojde.
 Zbyněk Richter, starosta

Realizace kanalizačního sběrače stoky H se posunula do  druhé 
poloviny - tedy směrem do Běchovic. Co ještě nějaký čas potrvá, 
je řešení křižovatky u naší základní školy. Zde bude revizní šachta 
dokončena, dle sdělení zhotovitele stavby společnosti POHL a.s., 
do  15. 6. 2015. Následně bude zahájena stavba kruhového ob-
jezdu pro zlepšení dopravní obslužnosti. Na  sběrači kanalizace, 
po dosud provedených pracích s ohledem na stávající stav hor-

Stavební práce v ulici Národních hrdinů
nin, není  nutno provádět ražbu pomocí trhacích prací. Po dokon-
čení bude následovat uvedení vozovky jak ulice Národních hrdi-
nů, tak ul. Nad Rybníkem, do  původního stavu. Celkový termín 
dokončení je září 2015.
Obě stavby, tj. kanalizační sběrač H i kruhový objezd, jsou finan-
covány HMP a Magistrát hl. m. Prahy je i investorem.
 Petr Stránský
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Fórum českého stavebnictví
Dne 10. března se uskutečnila v hotelu Clarion Congress Hotel Prague ve Vy-
sočanech konference s názvem Fórum českého stavebnictví. K této pravidel-
né akci byl vedením organizace pozván i  náš starosta Zbyněk Richter, aby 
v panelové diskuzi seznámil členy fóra se zkušenostmi v oblasti čerpání fi -
nančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie a  s  úskalími, 
se kterými by se mohli žadatelé v této souvislosti setkat. V zaplněném sále 
byl náš starosta jedním z pěti „panelistů“. Jeho poznatky a následná diskuse 
na  dané téma byly velmi vítány a  také po  ukončení akce uznávány, neboť 
hovořil o  praktických zkušenostech jak v  oblasti fi nancování projektů, tak 
o  jejich přípravě, realizaci a poté i udržitelnosti. Nejvíce přítomné zajímalo 
téma o zadávání veřejných zakázek a z toho vyplývajících návrhů na změnu 
zákona v této oblasti. Svým vystoupením na Fóru českého stavebnictví posílil 
starosta dobré jméno MČ Praha – Dolní Počernice.
 Redakce DPZ

Dne 15. 4. se na úřadě městské části uskutečnilo setkání dvaceti 
studentů Vysoké školy ekonomické se starostou Zbyňkem Rich-
terem za účelem bližšího seznámení s problematikou územní-
ho plánování. Diskuse se rozšířila nejen na územní (metropolit-
ní) plán, ale i na rozvoj Dolních Počernic, který se tu realizoval 
za posledních 25 let. Poté následovala prohlídka informačního 
centra, zámku, kostela, pivovaru, zámeckého parku a ostatních 
objektů v majetku MČ. Mnozí účastníci neměli ponětí, kde leží 
Dolní Počernice a co jsou zač… Mohu Vám potvrdit, že odjížděli 
s úžasem. 
 Jan Šroubek

Setkání 
se studenty VŠE

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

Městská část Praha – Dolní Počernice vás zve na

SVáTEK SOUSEDŮ
v úTeRý 26. kvěTna 2015 oD 19 Do 22 hoDin  

v PRoSToRách úŘaDu měSTSké ČáSTi
PRaha – Dolní PoČeRnice, STaRá obec 10

kDy? 

kDe? 

SeTkání Se STaRoSTou
na téma:

územní RozvoJ a meTRoPoliTní Plán

vySTouPení aT STuDia Domino
pod vedením ivy DluhoŠové

foToGRafie Dolní PoČeRnice 
DŘíve a nyní

huDbu k PoSlechu i Tanci

TomáŠovka Stanislava Jelínka

oPékaná SelaTa

Co jsme pro vás připravili?

Co můžete přinést vy ?
Sladké i slané dobroty a dobrou náladu

výSTavu výTvaRné ŠkoliČky 

při ateliéru olgy STáRkové
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vážení spoluobčané,

setkali jsme se s  případy, kdy mnozí z  vás nevěděli, že se 
v Dolních Počernicích nachází několik památných stromů. 

Dovolte nám, abychom vás s nimi na stránkách našeho 
zpravodaje seznámili.

Prvním a  nejvýznamnějším je starý rozložitý 
dub letní (Quercus robur), který se nachází 
v  historickém jádru obce na  soukromé par-
cele v ulici Národních hrdinů čp. 240. Tento 
unikátní jedinec úctyhodných rozměrů, byl 
v  roce 2001 vyhlášen odborem životního 
prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, pod čís-

lem 49, památným stromem. Obvod jeho 
kmene ve výšce 130 cm nad zemí měří 

550 cm, strom dosahuje výšky 25 me-
trů a  jeho koruna měří v  průměru 
přes 25 metrů. Stáří stromu je odha-

dováno na 250 - 300 let. 
Kmen dubu je poměrně krátký, 
na  výšku měří necelé dva metry. 
Jeho kosterní větve, které vyrůstají 
z  kmene, jsou však tak mohutné, 
že se s jejich rozměry nemůže mě-

řit běžný strom podobného druhu. 
Údržba památného stromu podlé-

há předepsanému režimu a  musí být 
respektováno jeho ochranné pásmo 
ve  tvaru kruhu o  poloměru 13 metrů. 

Je jen škoda, že majestátnost toho-
to dubu se nemůže projevit v  plné 

míře, neboť je umístěn uprostřed 
souboru obytných budov. I  tak se 

Dolní Počernice mohou chlubit 
touto přírodní zajímavostí, která 
se i ve svém věku těší dobrému 
zdravotnímu stavu. 
Tento památný strom lze nej-
lépe spatřit z  prostoru mezi 

informačním centrem čp. 6 
a knihovnou čp. 5 a nebo z by-
tového domu „Jadran“ v  ul. 

K  Zámku. Je součástí naší nauč-
né stezky a  podrobnější informace 

o  něm si můžete přečíst buď na  tabuli 
naučné stezky, která je umístěna na zdi in-
focentra poblíž penzionu Český statek nebo 

na internetových stránkách naší MČ. 

Památné stromy v Dolních Počernicích
PŘ
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Dub leTní (Quercus robur) 

Dub letní (křemelák) je pomalu rostoucí strom, dosahující až 40 m výšky. Má širokou, nepravidelnou korunu a  silné větve. Kvete 
v dubnu až květnu. Květy jsou uspořádány v jehnědu. Plodem jsou žaludy. Dub letní je světlomilná a teplomilná dřevina, která je citli-
vá k podzimním mrazům. Jeho tvrdé a trvanlivé dubové dřevo nachází uplatnění v mnoha oblastech. Dubová kůra se využívá k léčbě 
kožních onemocnění, v minulosti se také používala v barvířství a k vydělávání kůží. Žaludy jsou důležitou součástí zimní stravy lesní 
zvěře. Duby se údajně mohou dožít věku až 1 500 let.
 Redakce DPZ
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V  tomto roce si v  květnových dnech připomínáme již 70. výro-
čí konce 2. světové války v naší zemi. V posledních letech vzniklo 
mnoho publikací, které tyto dny čtená-
řům nepřibližují jen černobíle, ale snaží 
se co nejvěrněji postihnout dny konce 
Protektorátu Čechy a Morava, povstání 
proti nacistům a osvobození. Šlo o dny, 
které byly nabity napětím, stupňují-
cím se s každou další zprávou či zvěstí, 
a  událostmi, jež se střídaly v  překot-
ném sledu. Bylo jasné, že konec války 
se blíží, ale že nebezpečí dosud nepo-
minulo. 
Květnové události roku 1945 v naší vsi 
podrobně popsal Ing.  arch. František 
Kašička v  publikaci „Dolní Počernice. 
Z  dějin naší obce“, kde čtenář najde 
výsledky jeho dlouholeté a  náročné 
badatelské práce, týkající se nejen zmí-
něného období. Zdálo by se, že naše 
malá obec bude stát stranou převrat-
ných dějinných událostí, avšak nebylo 
tomu tak. V Dolních Počernicích – po-
dobně jako v jiných vesnicích a měs-
tech – se všechny tyto skutečnosti 
promítaly, lidé je pociťovali, prožívali 
a  účastnili se jich. Stejně jako jinde, 

70. výročí 
konce 2. světové války

mnoho publikací, které tyto dny čtená-
řům nepřibližují jen černobíle, ale snaží 
se co nejvěrněji postihnout dny konce 
Protektorátu Čechy a Morava, povstání 
proti nacistům a osvobození. Šlo o dny, 
které byly nabity napětím, stupňují-

i zde se tvořil v letech 2. světové války odboj, i tady se zatýkalo, také 
odtud byli odvezeni židovští občané do koncentračních táborů, rov-
něž naši občané poznali koncem války nálety spojeneckého letectva. 
A to ani nehovoříme o špatné hospodářské situaci, jejímž důsledkem 
byl všeobecný nedostatek potravin a  dalšího zboží přidělovaného 
lístkovým systémem, či o  kontrolách a  hlášení např. drobného zví-
řectva.
Navíc poloha obce na  strategické přístupové cestě do  hlavního 
města z východu znamenala zvýšené ohrožení přesuny vojsk a měla 
za  následek i  silnou německou posádku jednotky protivzdušné 
obrany v počtu asi 90 osob, jejíž velitelství se nacházelo v ulici Ná-
rodních hrdinů, v domě čp. 82, který patřil rodině Dubských, depor-
tovaných do koncentračního tábora. V květnu 1945 bylo v Dolních 
Počernicích navíc ubytováno na  60 příslušnic německé spojovací 
služby – spaly v oranžerii. Na železniční trati mezi stanicemi Dolní 
Počernice a Běchovice stál také od počátku května německý laza-
retní vlak.
I přesto, že přítomnost německé posádky by větší odpor v květno-
vých dnech spíše vylučovala, došlo v Dolních Počernicích od 5. květ-
na k mnoha střetům s jednotkou protivzdušné obrany, s německý-
mi vojáky, kteří tudy vlakem projížděli do Prahy, a se silným oddílem 
ze Kbel (převážně příslušníci SS). 7. května k barikádě u Barborky 
dorazil poměrně silný německý oddíl s tanky a vozidly (vojáků bylo 
přes dvě stě), následovaly je i jednotky SS a další více či méně orga-
nizované jednotky německé armády ustupující z východu.
Ani den osvobození 9. května nebyl v Dolních Počernicích poklidný. 
Byla to však jiná atmosféra, pocit úlevy, radosti, vítání Rudé armády. 
Přišly však i smutné chvíle: zejména když přivezli mrtvého Jarosla-
va Neužila z českobrodské nemocnice (byl těžce zraněn při bojích 
o německé velitelství v čp. 82) a při smrti ruského vojáka Ivana Ba-
kurina, který spadl z tanku přímo pod jeho pásy. 
Druhá světová válka si v Dolních Počernicích, podobně jako před-
cházející světový konfl ikt, vyžádala mnoho lidských životů. Na ne-
dávno zbudovaném pietním místě v parčíku U Váhy můžeme číst 
jména jedenatřiceti dolnopočernických občanů, dosud známých 
obětí 2. světové války. Na  menší obec za  Prahou to není zrovna 
málo. 
 Mgr. Markéta Stehlíková

Příjezd Rudé armády do Dolních Počernic, květen 1945.

Vyzdobená železniční zastávka připravená k uvítání prezidenta Beneše, květen 1945.
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Letos na jaře se konal výlov Dolnopočernického rybníka. Šlo o ná-
hradní termín za neuskutečněný výlov podzimní. Opět se jednalo 
o akci, při níž bylo spojeno příjemné s užitečným. Český rybářský 
svaz spolu s  Lesy hl. m. Prahy připravily pro všechny návštěvníky 
nejen ukázku dobře sehrané práce, kdy je třeba, aby všichni táhli 
za jeden provaz (síť), ale i ochotně a trpělivě seznamovali ostatní se 
životem ve vodě, v jejím okolí i v přírodních oblastech celé Prahy. 
Dobrovolníci z Vodní záchranné služby nám předvedli svou zásluž-
nou činnost: vysvětlovali, jak se máme bezpečně chovat u vody, jak 
poskytnout pomoc a odměňovali děti za správné odpovědi. 
Své dojmy a pohled žáků 1. stupně dolnopočernické základní školy 
takto popsala paní učitelka Eva Drnková:

„Ve  čtvrtek 26. 3. proběhl jarní výlov Počernického rybníka, 
na který se přišly podívat všechny děti z 1. stupně ZŠ. Na tuto 
akci si již tradičně připravili svůj výukový program „Lesy ČR“. 
Jejich členové si v parku vytvořili několik stanovišť, na kterých 
děti seznamovali s mnoha zajímavostmi, které se týkaly živoči-
chů žijících ve vodě nebo v jejím okolí.
Nejdříve jsme pozorovali samotný výlov a v kádi si děti mohly 
sáhnout na různé druhy vylovených ryb - vedle kaprů si pro-
hlédly okouna, štiku, malého sumce, bělici, lína i další. Na sta-
novišti pod hrází pak všichni chytali ryby na prut a určovali je-
jich druh, viděli výzbroj i výstroj rybáře a zkusili, zda by uměli 
střelit krmení do  vody. Hned vedle děti poznávaly živočichy, 
kteří žijí v  oblasti rybníků - brouky, žáby i  vodní ptáky. U  3. 
zastávky pak viděly savce, kteří k  této oblasti neodmyslitelně 
patří - bobra, nutrii, ondatru a  jiné, např. norka, daňka, prase 
divoké. Na závěrečném stanovišti nás čekali členové vodní zá-
chranné služby ze Slap, kteří dětem ukázali první pomoc a vy-
právěli jim o své práci.
Děti se na výlovu dozvěděly mnoho nových a zajímavých infor-
mací a všem se tato akce velmi líbila.“
 PaedDr. Eva Drnková

VÝLOV RYBNÍKA

kaPR a co o něm aSi nevíTe

Na jedné z naučných tabulí, které byly rozmístěny na hrázi rybníka, 
jsme se mohli dozvědět i několik zajímavostí o naší nejznámější rybě:

Český kapr má nejkvalitnější kapří maso v Evropě.

Je přes 1 000 let absolutní jedničkou v chovu ryb na našem území.

Nejstarší kapr se dožil 50 let.

Rekordní váhy kaprů jsou okolo 40 kg (na Vánoce se běžně kupuje 
3 kg kapr, stáří 3-4 roky).

Zdravá města, obce, regiony
České republiky
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Zdá se to neuvěřitelné, ale náš klub letos oslavil 28 let své činnosti. 
Všichni ti, kteří se o  něj zasloužili, už mezi námi nejsou, ale jejich 
odkaz tu stále je a doufáme, že bude i dál, protože nastupuje nová 
mladší generace. Organizační chod klubu a  správu financí zvládá 
vždy ochotná Irenka Heerová. Začátkem roku společně naplánu-
jeme výlety na celý rok (dle zájmu a finančních možností). Každo-
ročně pořádáme i „nákupní“ zájezd k bratrům Polákům . Na výlet, 
který pořádáme, se může přihlásit kdokoliv, tj. i mladší počernický 
občan, prostě každý, kdo má zájem si vyjet na známá místa, hrady 
a zámky. Srazy a termíny jsou vždy vyvěšeny na místních vývěskách, 
na webových stránkách MČ, anebo k doptání v našem klubu.
Setkáváme se vždy 1. středu v měsíci od 14 hodin. Přijďte mezi nás! 
Úřad MČ nám přidělil i  druhou krásnou místnost, takže se všich-
ni vejdeme. Při našich setkáních nijak nestrádáme - někdo upeče 
buchtu, společně uděláme chlebíčky, kávu nebo čajíček, i něco po-
vzbudivého se najde a je nám fajn. Zhodnotíme situaci, jak nás mla-
dí štvou a nechtějí poslouchat naše dobré rady do života .

Staří skauti se scházejí každou třetí středu od 15 hodin. Ty zaklá-
dal Luděk a Jarda Seidlovi, kteří také už odešli a vloni nás opustil 
i Evžen Čech. Zato s námi chodí pan Materna, který je fit i ve svých 
devadesáti letech! OLDskautů, jak si říkáme, se schází okolo 12  
(5 „holek“ a ostatní „kluci“). Vedeme i klubovou kroniku, též 28le-
tou. Kdysi ji založili manželé Vančurovi. Já ji po nich zdědila, a pro-
tože zapisuji veškeré výlety, mám ji pořád u  sebe (na  přenášení 
je za ta léta už pořádně těžká ). Pokud si ji někdo chce prohléd-
nout, můžeme se dohodnout na návštěvě u mne doma. Jste vítá-
ni, kávička bude.
Jinak bych chtěla říci, že rádi pomáháme při různých akcích, kte-
ré pořádá MČ Praha – Dolní Počernice (Dětský den, Velikonoce, 
Vánoce...). Myslíme, že spokojenost je oboustranná - pomůžeme 
dobré věci a my cítíme, že nejsme úplně na odpis .
Děkujeme proto všem, kteří nám toto vše umožňují. 

 Hana Štarhová

Klub důchodců 

klub důchodců při mČ Praha – Dolní Počernice připravil  
pro letošní rok tyto výlety:

14. 4.  ZÁJEZD DO POLSKA
19. 5.  ZÁMEK ZÁKUPY + KAPLE M. HRADIŠTĚ
16. 6.  JESKYNĚ BALCARKA + CHATA MACOCHA
21. 7.  HRAD RABÍ + SUŠICE (muzeum)
   8. 9. ZOO DVŮR KRÁLOVÉ
6. 10.  ZÁMEK BEČOV NAD TEPLOU, RELIKVIÁŘ SV. MAURA

Podrobné informace k jednotlivým akcím najdete na místních vývěskách.
Přihlášky přijímá pí. heerová - tel. č. 281 932 151 a pí. krčálová v kadeřnictví.
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Vůně mazanců, beránků a dalších druhů rozmanitého pečiva, která příjem-
ně chytá za nos. Svěží barvy prvních jarních květů, pestré stužky a nádherné 
kraslice, kam se oko podívá. Radost v očích (nejen těch dětských) z vlastno-
ručně ozdobeného vajíčka či první upletené pomlázky. A  hlavně příjemná 
atmosféra mezi aktéry i návštěvníky tohoto předvelikonočního víkendu.
Nejinak tomu bylo i  letos na tradiční výstavě „Velikonoční inspirace“, kterou 
ve dnech 21. a 22. března pořádala naše městská část v prostorách informač-
ního centra, regionálního muzea a ve stodole pensionu Český statek. Na pří-
pravách i  realizaci se podílela, kromě našeho kulturního „guru“ Vlastičky 
Václavkové a několika dalších zaměstnanců úřadu, i řada dalších obětavých 
občanů, především z  Dolních Počernic. Děti ze základní a  mateřské školy, 
z  dětského domova a  z  rodinného klubu Veselý čertík připravily pod do-
hledem svých učitelů a vychovatelů spoustu krásných obrázků, zdobených 
vajíček, košíků a  dalších výrobků s  velikonočním motivem. Někteří drobní 
podnikatelé kromě nabídky svých výrobků k prodeji také zapojili návštěvníky 
do ručních dílen.
Součástí výstavy bylo i nesení Morany ze vsi, které proběhlo za doprovodu 
jezdkyň z občanského sdružení JK Počin a početného průvodu krojovaných. 
Morana, symbol smrti a zimy, byla obřadně zapálena a vhozena do potoka. 
Jaro je už konečně tady!
 Markéta Brožová

Letošní „velikonoční program“ zpestřili svým koncertem žáci ZUŠ Jana Zacha 
z Čelákovic. Jejich vystoupení přilákalo do zasedací síně ÚMČ celou řadu ná-
vštěvníků. 
Koncert byl nabitý vynikajícími výkony mladých hudebníků. O těch nás pře-
svědčily již úvodní skladby W. A. Mozarta a J. S. Bacha v podání klarinetového 
tria, na které plynule navázalo sehrané kytarové kvarteto skladbou G. F. Hän-
dela.
O tom, že i v dnešní moderní době mají mladí žáci mimořádné nadání a pře-
devším zájem o hru na žesťové nástroje, nás přesvědčily ušlechtilé tóny les-
ního rohu, pod jejichž silou nekontrolovatelně rezonovaly stropní zářivky 
i okenní tabulky...
Lidovou skladbou Hájku, háječku se uvedla letošní vítězka okresního kola 
soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu (Brandýs n. Labem) s postupem 
do celostátního kola. Pokud bude porota posuzovat její podání písně Chtěla 
bych tančit jen (F. Loewe) z muzikálu My Fair Lady, jsme si po jejím poslechu 
jisti, že s přehledem obstojí v konkurenci 200 soutěžících.
V roli Loupežníka ze stejnojmenné Čapkovy komedie se nám představil sám 
moderátor programu. Loupežník je jakýmsi symbolem mládí, ztělesněním 
našich tajných snů a  přání, které nejsme schopni naplnit. O  mládí a  jeho 
pomíjivosti, která je hlavním motivem tohoto dramatu, nás mladý a charis-
matický představitel Loupežníka osobně přesvědčovat nemusel, ale jeho vy-
stoupení bylo přesvědčivé dokonale. 
Zobcová fl étna se skladbou od A. Vivaldiho a klasická kytara se skladbou Malor-
čana B. Calatayuda byly posledním sólovým vystoupením. Po nich následovala 
Velikonoční mše v moderním pojetí v podání pěveckého sboru TRIANGL. Pod 
vedením půvabné a sympatické sbormistryně Laďky Šťastné zaznělo pásmo 
„Mezi nebem a zemí“ od muzikanta a zároveň bývalého ředitele školy Bohumí-
ra Hanžlíka, které byly vrcholem a veledůstojným závěrem programu. 
Všichni účinkující sklidili zasloužený potlesk. Koncert zcela jistě naplnil až 
předčil naše očekávání a ve všech přítomných zanechal ten nejlepší dojem. 
Pevně věříme, že si děti a učitelé ze ZUŠ Čelákovice najdou na naší scéně své 
pevné místo a setkáme se tak s nimi při dalších kulturních akcích v Dolních 
Počernicích. Velice se těšíme a děkujeme. 
 Martina Vondřichová

velikonoČní
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ce Zdravá města, obce, regiony
České republiky

Foto: Martin Féneš, Ing. Josef Nožička, Šárka Parkanová



13



14

Je
zD

ec
ký

 k
lu

b 
Po

Či
n

Paravoltižní družstvo JK Počin v  přímém přenosu z  Výstaviště 
v Lysé nad Labem. 
Děti na letošní jarní výstavě, která se konala 21. března, předvedly 
ukázky paravoltiže v rámci exhibice, která byla přenášena Českou 
televizí. Děti cvičily na  koni Lugáno, zapůjčeném TJ Orion Praha. 
Předvedly hezké výkony a  dokázaly, že jsou připraveny na  první 
závody koncem dubna v Hostěnicích u Brna. Tímto jsme zahájili zá-
vodní sezónu na koni, která vyvrcholí Mistrovstvím ČR 3. a 4. října, 
letos opět v Brně. Pokud by vás zajímalo, jak cvičení na koni vypadá, 
a nebo jste se chtěli přímo do sportování zapojit, budete vítáni. Ten-
to sport je určený dětem jak s lehkým handicapem, špatným drže-
ním těla, tak pro děti sociálně vyloučené, i děti s různým tělesným 
či mentálním omezením, pokud jejich handicap cvičení umožňuje.
Zimní příprava koní i jezdců sklidila první ovoce: zkoušky základ-
ního výcviku jezdce úspěšně složila Petra Bacílková na koni Lukáš, 
další děvčata jsou připravena ji následovat koncem května a v červ-
nu na koních Grace a Sunny. Držíme jim palce. 
Dostavba oplocení jízdárny v  rámci projektu odboru životního 
prostředí hl. m. Prahy úspěšně vyvrcholila v pátek 17. dubna, kdy 

za vydatné pomoci dobrovolníků ze společnosti Atradius, s.r.o jsme 
zasadili po obvodu jízdárny 195 keříčků tavolníku, odolného keře 
s nízkým vzrůstem. Živý plot, který vznikne, by měl zabránit vbíhání 
psů a prolézání dětí mezi koně při trénincích. Zároveň věříme, že 
pomůže při případných povodních, které náš klub již 2x postihly 
a  voda nám odnesla překážkový materiál. Díky umístění odpad-
kového koše u laviček podél cyklostezky se lépe udržuje pořádek. 
Do míst, kde se snadno vytváří bláto, jsme rozmístili plastové desky 
a v prostorách výběhu tato místa zavážíme dřevěnou štěpkou pro 
zpevnění podkladu. 
Věříme, že se vám budou upravená místa líbit stejně jako nám, a bu-
dou přínosem i pro všechna naše zvířátka.

letní prázdniny budou již tradičně trávit všechna naše zvířata 
v Rousínově a zpět do Dolních Počernic se vrátí až koncem srpna.

Případným zájemcům o koňský hnůj nemůžeme o letních prázd-
ninách vyhovět, kdo má zájem, přijeďte si do 20. června a odvezte 
si, kolik uvezete. 

Z Á P I S 
na hipoterapii, do paravoltižního kroužku  

i kroužku jezdeckého bude 
ve středu 9. září od 17 hodin v areálu JK POČIN

Všechny zájemce srdečně zveme na již tradiční 

Den oTevŘených DveŘí v Jk PoČin
13. června od 10 hodin

Na programu jsou jezdecké ukázky dětí z jezdeckého kroužku, 
paravoltiže, hipoterapie, svezení na  koních a  bohatá tombo-
la. Připraven bude i stánek s občerstvením, grilované klobásy 

a rozsáhlá fotografická výstava našich zvířat i dětí. 

PaRavolTiŽní WoRkShoP 
od 14 hodin 

Ukázky volných i povinných sestav našich závodníků, předve-
dení koní, cvalová ukázka. Návštěvníci budou mít možnost si 
cvičení vyzkoušet, zúčastnit se rozcvičky vedené naší fyziote-
rapeutkou a  poté vyzkoušet svou dovednost na  plechových 

trenažérech pod vedením našich cvičitelek.

budeme se na vás těšit v nově upraveném areálu,  
přijďte se k nám podívat!

Náš klub každoročně pořádá v chatkovém areálu  
u Golčova Jeníkova 

leTní JezDecký TáboR
K dispozici jsou ještě 4 volná místa,  

případní zájemci se neváhejte informovat  
v JK Počin nebo u Hanky na tel.: 605 285 426

Jaro a léto V POČINU
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Týden před velikonočními svátky přichází Ježíš do Jeruzaléma. S apoštoly zůstává v nedaleké 
vesnici a posílá dva ze svých učedníků, aby mu přivedli oslátko, které tam najdou. Skutečně, vše 
proběhlo, jak Ježíš předpověděl. Na oslátku pak druhý den slavně vjel do Jeruzaléma. Lidé stáli 
v průvodu, mávali palmovými ratolestmi, připravovali mu cestu a provolávali slávu: „Hosana, ho-
sana, synu Davidovu!“ Vkládali své naděje do výjimečného muže, proroka a šiřitele pokoje, ještě 
nevěděli, jaký osud ho v krátké době čeká. Těsně před velikonočními svátky byl souzen a od-
souzen k smrti na kříži, poté během sobotní noci v hlubokém tajemství křesťanské víry zmizel 
z hrobu. Křesťané věří, že třetího dne vstal z mrtvých, přemohl smrt a stal se Pánem nad životem 
i smrtí.
Na květnou neděli dopoledne se tak kolemjdoucí mohli stát svědky připomínky této slavné 
události. Dolnopočernická farnost, v čele se svým neohroženým knězem Pavlem Čápem, pro-
žívala znovu vjezd do Jeruzaléma. Za ochotného přispění městské policie byl na krátkou chvíli 

přerušen provoz na silnici a celý průvod za radostného zpěvu scholy procházel od křížku na rozcestí ke kostelu. V čele průvodu jel Pavel 
Čáp na koni velikosti osla, za ním ministranti a sbor, dále farníci a sympatizanti celé akce. Koníka již tradičně propůjčily, a také ho vedly, 
dívky ze sdružení Počin. Touto cestou bychom jim rádi poděkovali. Celému průvodu předcházelo shromáždění věřících u křížku, kde začala 
liturgická oslava květné neděle čtením příslušných textů a posvěcením vrbových větviček (kočiček), které si farníci odnesli domů jako při-
pomínku tohoto slavného dne. V povznesené náladě pak probíhaly obřady dál, již uvnitř kostela. Příští rok se s největší pravděpodobností 
bude slavný průvod opakovat. Pokud se budete chtít zúčastnit nebo jen z dálky podívat, jste srdečně zváni. Lucie Krisová

Květná neděle ožila  
v tradičním průvodu 

Zveme Vás už pošesté do našeho kostela Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích 
v rámci akce Noci kostelů, která se koná v celé republice. Opět jsme pro návštěvníky při-
pravili zajímavý program, který začne v pátek 29. května v 18.00. Návštěvníci si mohou, 
tak jako před rokem, prohlédnout vzácné románské nástěnné malby ze 13. století. Pro-
hlídka bude doplněna výkladem o jejích jednotlivých částech. 
Rádi bychom vás pozvali do kostela na výstavu u příležitosti dvoustého výročí od naro-
zení Dona Boska, zakladatele Salesiánské kongregace a seznámili vás tak s významnou 
římskokatolickou kongregací, která se věnuje výchově mládeže. Salesiáni v Čechách pů-
sobí od roku 1927. Dolní Počernice jsou sídlem jedné z patnácti komunit nacházejících 
se v naší republice. 
Všichni jste srdečně zváni a jako vždy pro vás máme připraven malý dárek na památku. 
Podrobný program, který jsme pro vás připravili, si můžete prohlédnout na webových 
stránkách: www.nockostelů.cz  Marcela Krňávková

Noc kostelů 29. 5. 2015

beleTRie PRo DoSPělé
Haruki Murakami    Bezbarvý Cukuru Tazaki a jeho léta  

putování 
Kateřina Tučková a kol.  Fabrika
Terry Hayes   Já, Poutník
Patrik Hartl   Prvok, Šampón, Tečka a Karel 
  Malý pražský erotikon
Nicholas Sparks  To nejlepší z nás 
Kristopher Jansma  Neměnnost leopardích skvrn 
Petra Soukupová   Pod sněhem 
Peter Tremayne   Sedmá polnice 
  Tanec s démony
Hana Whitton  Třetí pečeť 
  Sedmý hřích se trestá smrtí 
Agatha Christie   Vražda na golfovém hřišti 

Luca Veste   Dopisy mrtvých 
Táňa Keleová-Vasilková  Dva životy 
Sarah Larková   Ostrov tisíce pramenů 

nauČná liTeRaTuRa
Ondřej Kundra  Meda Mládková
Petra Klimková  Není naděje, zbývá láska 

beleTRie PRo mláDeŽ
Lois Lowryová   Dárce 
Lois Lowryová  Spočítej hvězdy 

nauČná liTeRaTuRa PRo mláDeŽ
Jiří Franta, Ondřej Horák  Proč obrazy nepotřebují názvy 
Jane Bullová  Šikulka

v ý b ě R  z   n o v ý c h  k n i h
Místní knihovna
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12. benefi ční ples 
Chráněné dílny svatý Prokop u červeného javoru
V  sobotu 28. března se konal v  Hotelu Svornost již 12. benefi ční 
ples Chráněné dílny (veřejnosti známé jako prádelna – mandl). Jako 
vždy jsme zahájili předtančením klientů dílny, tentokrát tanečním 
ztvárněním života teenagerů nazvaným Ulice. V  průběhu večera 
jsme promítli krátký dokument o činnosti v dílně a v prádelně. Pro-
běhla i vědomostní soutěž o hodnotné ceny. Po celý večer jsme se 
dobře bavili i tancem, a to díky skvělému DJ Phonovi, který na nás 
valil jednu hudební pecku za druhou.
Velmi nás potěšila hojná účast našich příznivců, sešlo se nás téměř 
120.
Náš dík patří také personálu Hotelu Svornost a hlavně panu řediteli 
Tomáši Královi za zapůjčení tohoto krásného sálu zdarma.
Takže ještě jednou díky všem zúčastněným a těšíme se na další se-
tkání na některé z našich akcí. 
 Mgr. Gabriela Zdražilová

...očima návštěvníka
S manželem jsme přijali pozvání na 12. ples Chráněné dílny svatý 
Prokop u červeného javoru do hotelu Svornost. Moc jsem se těšila, 
protože celé roky využívám jejích služeb, navštívila jsem některé 
akce a velmi obdivuji práci vedení i celé skupiny zaměstnanců, kte-
ré si velmi vážím.

Chráněné dílny svatý Prokop u červeného javoru
Při příležitosti plesu se však naskýtá další úhel pohledu na až neu-
věřitelné nasazení a nadšení všech pracovníků, klientů, jejich rodin 
a přátel.
Atmosféra celého večera byla plná pohody a radosti. Snad ani neby-
lo možné si neuvědomit, jak mimořádně smysluplná je činnost veš-
kerého personálu CHD pod vedením Mgr. Gabriely Zdražilové. Na-
víc je naprosto evidentní, že se nejedná v žádném případě o pouhé 
plnění pracovních povinností. Jejich podíl na zvýšení kvality života 
klientů je nesporný.
Celý dlouhý večer byl přímo protknut pozitivní, šťastnou a veselou 
náladou, která z klientů vyzařovala a přenesla se do celého sálu. My-
slím si, že všem hostům muselo mnohokrát přijít na mysl, jak někdy 
v životě chybí radost z každodenních maličkostí, které považujeme 
za  samozřejmé a  jak asi musí být pro pořadatele plesu nádherný 
životní pocit vidět své rozzářené klienty, jak si umí spontánně užít 
nezapomenutelné chvíle večera. Bylo znát, že všichni společně tvoří 
skvělou partu nejen na parketu a nejen tento krásný večer.
Vřele doporučuji navštívit některou z akcí CHD, pomůže to urovnat 
si v hlavě hierarchii hodnot, nabít se pozitivní energií a v neposled-
ní řadě si uvědomit, že některé naše problémy nejsou zas až tak 
velké, jak velký význam jim přikládáme.
Patří jim všem, pracovníkům i klientům, můj velký dík a do budouc-
na přeji hodně energie a lásky. 
 PhDr. Dagmar Jílková
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Dětský domov cup pokračoval v dubnu svým dalším dílem, běžec-
kým trojbojem. Závod v běhu, letos již 17. ročník Memoriálu Lucie 
Hanušové, přilákal do Prahy týmy ze třiceti čtyř dětských domovů 
z celé České republiky. 
Závod je již osmý rok spojen s Krajským ředitelstvím policie hl. m. 
Prahy a ředitel kanceláře ředitele, plk. Mgr. Stanislav Engelman, si 
letos přichystal pro pořadatele i  závodníky překvapení. Pořadate-
lé závodu, Martin Lněnička, Michaela Veselá a Zdena Weinrichová, 

Partnery DDcuP 2015 jsou:
Fotbalová asociace České republiky, Hlavní město Praha, České 
dráhy, Crocodille, Kadeřnický servis, Dorty domu, Policie České 
republiky a Krajské ředitelství policie hl. města Prahy

záštitu DDcuP pro rok 2015 udělila:
Fotbalová asociace České republiky, Policejní prezident brig. 
gen. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, Primátorka Mgr. Adriana Krnáčová, MBA. 
Oficiálním dopravcem jsou České dráhy.

Dětský domov cup 2015 
Běžecký závod dětských domovů  
Memoriál Lucie Hanušové
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převzali Medaili Ředitele III. stupně, a  to jako ocenění vzájemné 
spolupráce. Zároveň byl dětem i  vychovatelům představen nový 
projekt, který nabízí středoškolákům z dětských domovů zajímavou 
práci i další studium u PČR.
Závod se i letos běžel v krásném areálu Zámeckého parku v Dolních 
Počernicích a měl opět tři trati - sprint na 60 metrů, střední trať 200 
nebo 400 metrů a  nakonec na  běžce čekala vytrvalost: 400 nebo 
850 metrů (podle věku). 
Kromě závodu byl pro běžce i veřejnost připraven bohatý dopro-
vodný program, kterému dominovala Policie ČR KŘP hl. m. Prahy. 
Ukázky práce předvedly jednotlivé policejní týmy: prevence, po-
licejní psovodi, jízdní policie, pyrotechnici, laserová střelnice, do-
pravní policie, kriminalistický technik nebo pohotovostní motorizo-
vaná jednotka.
Kulturní odpoledne zahájil preventivní program Policie ČR – Ne-
pokoušej osud, kdy za doprovodu písniček finalisty „superstar“ Mi-
chala Hudčeka děti diskutovaly s pplk. Mgr. Zuzanou Pidrmanovou 
a  kpt.  Bc.  Petrou Literovou z  Policejního prezidia České republiky 
o  drogových i  jiných závislostech. Pestrý program pokračoval až 
do nočních hodin.
Druhý díl turnaje Dětský domov cup se letos vydařil i díky krásnému 
počasí, ale největší radost nejspíš měli vítězové závodu. Na prvním 
místě se umístil dětský domov z Horního Slavkova, který loni skon-
čil druhý. Druhé místo letos vybojovaly Dlažkovice a bronz si odvezl 
tým z dětského domova v Krompachu. Dětský domov Dolní Počer-
nice se umístil na 12. místě. Dárky a ceny ale dostali všichni závod-
níci – dětem je předaly nprap. Eva Řádková a kpt. Bc. Petra Literová 
z Policejního prezidia České republiky. Více na www.ddcup.cz

 Za pořadatele Martin Lněnička, Dětský domov Dolní Počernice
  a Michaela Veselá,1. Sportovní
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Zprávičky z Mateřské školy DUHA
Dne 27. 3. se naše děti ze třídy Sluníček spolu se svými učitelkami 
již po šesté zapojily do celosvětové akce Noc s H. CH. Andersenem. 
Jedná se o probouzení zájmu dětí o knihy a čtené slovo. Jako každý 
rok jsme si pozvali hosty na předčítání, děti z naší ZŠ. Dalšími hos-
ty byly členky skautského oddílu Kyje pod vedením naší kolegyně 
Mgr. Pavelkové, které zahrály dětem divadelní představení se zpě-
vem Tři bratři. Průvodcem celého večera byla pohádková postava 
Večerníček. V převleku, jako každý rok, nám asistoval p. Bc. Martin 
Lněnička, ředitel Dětského domova v Dolních Počernicích. Rodičům 
patří díky za spolupráci při organizaci - zapůjčení kostýmů 
na  výstavku, bohaté občerstvení na  večeři i  snídani, 
neboť děti spolu se svými učitelkami nocovaly v MŠ 
až do druhého dne. Poděkování patří také mamin-
ce, paní Líbě Lexové, která nám zařídila zapůjčení 

originálního kostýmu Večerníčka z České televize. Večer se vydařil 
a moc líbil. 
V mateřské škole dále probíhají doplňkové aktivity a jednou z nich 
jsou Tance pro kluky a holky pod vedením ATC Domino. Děti, které 
docházejí na  tuto aktivitu, vystoupily pod vedením svojí lektorky 
Simony Andersové na narozeninové show - Patnáctiny s Dominem 
- 28. 3. v ROCK OPEŘE PRAHA se svým tanečním programem pod 
názvem „Králíci z klobouku“. Kdo se chce dozvědět více, může na-
vštívit webové stránky: http://youtu.be/JOdqgP6ekFQ

Naše školka se připojila i k mezinárodnímu dni Den Země. 
Při této příležitosti děti (za vydatné pomoci Václava Ho-

řánka a Tomáše Knížete) vysadily dva nové stromy.
 Danka Exnerová, ředitelka MŠ 

 Lenka Kymrová, zástupkyně ředitelky MŠ

S příchodem března jsme měli ve Veselém čertíku naplánovány růz-
né akce. Za hojné účasti proběhl tradiční bazar dětského oblečení, 
hraček a jiných potřeb pro děti. Bylo opravdu z čeho vybírat a hod-
ně maminek odcházelo se spokojeným úsměvem na tváři. 
V naší malé přípravce do velké školky měly děti zajímavou návštěvu 
z programu „Zdravá 5“. Děti se za doprovodu písniček a her dozvě-
děly jaké potraviny jsou zdravé, jaké méně zdravé a co by neměly 
jíst vůbec. Všem se program moc líbil a nadšeně pak vše, co se do-
zvěděly, sdělovaly maminkám.
Březen jsme ve  Veselém čertíku zakončili velikonoční výtvarnou 
dílnou pro děti. V doprovodu maminek si zde vyrobily 3D vajíčko, 
chundelatého beránka a z plastových lžiček kuřátko, slepičku nebo 
zajíčka. Také jsme vyráběli domácí mýdlíčka - děti si samy vybíraly 
barvu, vůni a motiv.
Duben byl v  čertíkovi ve  znamení seminářů pro rodiče, zejména 
„Logopedický seminář“ byl plně obsazen a již nyní plánujeme jeho 
opakování. Rodiče se na semináři dozvěděli hodně zajímavých in-
formací, jak s  dětmi správně komunikovat a  jak předcházet mož-
ným komplikacím.
Dále jsme pro rodiče připravili kurz První pomoci, zaměřený na děti. 
Na semináři se rodiče dozvěděli jak správně ošetřit nejenom úrazy, 
ale i jak poskytnout neodkladnou první pomoc. Odezva od rodičů 
byla velmi kladná a proto již nyní plánujeme podrobnější kurz.

Pro děti jsme připravili další Malé čtení v rámci kampaně „Celé Čes-
ko čte dětem“. Po četbě na téma „Co se děje na jaře“ měly děti mož-
nost výtvarně vyjádřit, jak vidí jaro okolo sebe.
Navštívila nás i dětská kadeřnice Katka, a tak maminky mohly ne-
chat ostříhat své malé čertice a čertíky v jim známém a příjemném 
prostředí.
A co nás čeká v květnu a červnu? Mimo jiné výtvarná dílna - Děti 
tvoří pro maminky k  jejich svátku (10. 5. Den matek), nezapome-
neme na Den dětí, kterého se Veselý čertík zúčastní ve spolupráci 
s ÚMČ Dolní Počernice. Dále nás čeká „Velké čtení“ a zápis do pří-
pravky Dětského pěveckého sboru v  Dolních Počernicích, který 
bude působit pod ná-
zvem „Čertíci“. Také bu-
dou vrcholit přípravy 
na  Příměstské tábory 
a  příprava kurzů pro 
nový školní rok. Přijďte 
mezi nás, na všechny se 
těšíme!

Za tým Veselého čertíka 
Ilona Dušková

Jaro v Rodinném klubu 
a Mateřském centru Veselý čertík
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patří díky za spolupráci při organizaci - zapůjčení kostýmů 
na  výstavku, bohaté občerstvení na  večeři i  snídani, 
neboť děti spolu se svými učitelkami nocovaly v MŠ 
až do druhého dne. Poděkování patří také mamin-
ce, paní Líbě Lexové, která nám zařídila zapůjčení 

Naše školka se připojila i k mezinárodnímu dni Den Země. 
Při této příležitosti děti (za vydatné pomoci Václava Ho-

řánka a Tomáše Knížete) vysadily dva nové stromy.

 Lenka Kymrová, zástupkyně ředitelky MŠ
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Jaro v ORANGERY
Březen jsme s dětmi věnovali hlavně knížkám, kdy k nám do školky 
chodili maminky a tatínkové a četli nám oblíbené knížky ze svého 
dětství nebo knihy, které mají rády jejich děti. V souvislosti s mě-
sícem knihy také jednotlivé třídy vyrazily na  výlet do  knihovny 
ve Školské ulici, kde jsme absolvovali program Draci a dráčci. 
V březnu se také konala tradiční Noc s Andersenem, která je u dětí 
i rodičů velmi oblíbená. Maminky nám vždy k snídani napečou vý-
borné koláče a  jiné dobroty, ve školce si uvaříme večeři, uděláme 
si stezku odvahy za pohádkou a celá noc je obestřena krásným ta-
jemnem. Děti si užívají pospolitost a to, že nemusí jít spát po Večer-
níčku.
První dubnový den se nesl v duchu „apríla“ – vyváděli jsme si různé 
vylomeniny, zkoušeli se napálit, ráno si dali večeři, odpoledne sní-
dani. Děti se tak (a nejen tak) učí humoru, který je pro život velmi 
důležitý a obohacující. Legrace také byla při „barevném týdnu“, kdy 
jsme chodili každý den oblečení v jiné barvě a celodenní program 
jsme věnovali aktivitám, které s  tou danou barvou souvisely. Dě-
tem se tyto dny vždy moc líbí, rodiče často musí dětem doplňovat 
šatník… Také k  nám tematicky přijelo divadlo Koloběžka se svojí 
Barevnou pohádkou.
Konec dubna je vždy věnován oslavám čarodějnic, takže se děti 
a i někteří rodiče převlékli do kostýmů a vyrazili podle mapy na vy-
hlídku, během čehož plnili různé zapeklité úkoly. Na konci děti če-
kala čarodějnická odměna.
Na začátku května se uskutečnila Zahradní slavnost věnovaná ma-
minkám. Každá třída si natrénovala krátký program, uskutečnila se 
soutěž o nejlepší koláč, a tak jsme opět strávili krásné společné od-
poledne.
Nyní se děti již pomalu připravují na školku v přírodě, kam vyrážíme 
na konci června.
Poté už se soustředíme na blížící se prázdniny, které budou napl-
něné dobrodružstvím. Mimo jiné budeme sbírat bobříky, poznáme 
práci kriminalistů, seznámíme se s Vinnetouem,... Každý týden nás 
čeká výlet a dvakrát budeme ve školce přespávat. 
Naše školka bude opět otevřena celé prázdniny kromě posledního 
přípravného týdne. Přijímáme přihlášky od dětí školkových i mimo-
školkových.
Od září opět otevíráme čtyři třídy, z čehož jedna je nového typu – 
adaptační třída pro menší děti. Nyní máme poslední volná místa 
v anglické třídě.

 Za MŠ Orangery Hanka Švamberková

Den DěTí

SoboTa 30. května 2015
od 13 do 17 hodin

ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA  –  DOLNÍ POČERNICE
 vás zve na

Koná se za každého počasí

který pořádá spolu se
základní školou, dětským domovem, 

občanským sdružením PoČin,
společenstvím molechet a r.c. veselý čertík

P R o G R a m :

od 10 hod. hŘiŠTě u koní

 malý PaRkúR

od 13 hod. PRoSToR za zŠ z ul. k zámku 

PoháDka
 „zaJíČek a velká mRkvová záhaDa“

SouTěŽe vŠeSTRannoSTi a oDvahy

velký buŘToPek

Skákací hRaD a aQuazoRbinG

Zdravá města, obce, regiony
České republiky
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zŠ – úklid kolem Počernického rybníka
Žáci druhého stupně základní školy se za doprovodu svých učitelů 

ve středu 22. dubna dopoledne přesunuli ze školních lavic na hráz rybníka, aby nám opětovně u příležitosti tohoto důležitého dne 
pomohli s úklidem naší obce. Pracovníci úřadu zajistili ochranné rukavice, pytle a odvoz nasbíraného odpadu. 

Děkujeme všem zúčastněným za čistší okolí, ať nám takto dlouho vydrží!

mŠ – sázení stromků a keřů
Děti z Mateřské školy Duha si pod vedením svých učitelek vyzkoušely, jak zasadit rostlinku, keř či stromek 

a dozvěděly se, jak o ně dále pečovat a co všechno potřebují k životu, aby nám mohly dělat dlouho radost.
Na závěr jim ke zdárnému růstu krásně zazpívaly.

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

kampaň Den země

Text a foto: Markéta Brožová
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Aprílový 
běh
Na začátku dubna se děti z 1. stupně zúčastnily 
Aprílového běhu s Kuřetem. Jedná se o nadační 
běh, pořádaný SK Jeseniova na podporu Nadace 
Pomozte dětem. Na  této akci se sešlo přes 400 
dětí z pražských škol.
I přes délky tratí 500, 700, 900 a 1100 m děti bojo-
valy ze všech sil. To bylo vidět i ve výsledku. Naši 
žáci z 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A a 5. třídy získali celkem 
4 medaile a jedno umístění na 4. místě. Společně 
jsme zažili krásnou sportovní atmosféru a  děti 
vytvořily skvělý školní tým. Všem zúčastněným 
moc gratuluji a již teď se těším na další společné 
sportovní úspěchy. 
 Štěpánka Kratochvílová

Expedice KARáKORAM
Dne 10. 4. se žáci II. stupně účastnili soutěže s exotickým názvem Expedice Karáko-
ram. Naši dobrovolníci vytvořili dva šestičlenné týmy, které překonávaly mnohdy 
náročné překážky v lanovém centru Proud ve Vysočanech. Kromě adrenalinu, kte-
rý se do těl závodníků vyplavil u některých již při samotném pohledu na překážky, 
členové expedice prokázali notnou dávku odvahy, kooperace a vzájemné důvěry. 
Tým žáků 9. třídy s luxusním náskokem zvítězil a žáci 7. třídy skončili na velmi pěk-
ném 4. místě. Doufám, že najdeme po našich deváťácích další odvážné nástupce, 
kteří doplní nadšené sedmáky a zúčastníme se i příštího ročníku.
 Mgr. Jiří Schwarz

Ptačí svět
Měli jsme celoroční projekt PTAČÍ SVĚT. Moc se mi to líbilo. Lektoři nám ukazovali různé ptáčky 
a něco nám o nich povídali. Nejvíce se mi líbila sýkorka. Taky jsme vyráběli krmítka a jedno velké 
krmítko jsme si umístili na okenní parapet. Moc se mi líbilo, když jsme šli k Počernickému rybníku 
pozorovat vodní ptáky. Lektoři nám půjčili dalekohledy, viděli jsme labutě, volavku, kačera, kach-
nu... Pak jsme hráli soutěž a moje družstvo vyhrálo. Poslední část byla kroužkování ptáků. Tato část 
se mi nejvíce líbila. Kroužkovali jsme budníčka menšího, pěnici černohlavou a pěnkavu obecnou. 
Taky jsme postavili velkou síť. A toto vše si pro nás připravila organizace Lesy hlavního města Prahy. 
Děkujeme!   Tereza Průšová 3. A

Zdravý  
životní styl
Vzděláváme se navzájem. Pátá třída se zapojila do mezinárodního pro-
jektu „Zdravý životní styl“. Cílem je podpořit pohybové aktivity, změnit 
chování týkající se životního stylu a snížit míru obezity. Žáci ZŠ v Dob-
říši si proto pro nás připravili interaktivní besedu na toto téma.V rámci 
programu jsme si např. vyzkoušeli sestavit zdravý jídelníček, zamýšleli 
jsme se nad vhodnými pohybovými aktivitami, některé jsme i vyzkou-
šeli a získali jsme nové přátele. Teď už záleží jen na nás - BUDEME ŽÍT 
ZDRAVĚ?  Mgr. Hana Beránková
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Divadlo MINOR - „Naše rodina“
Dostat se, pro jeho vysokou kvalitu, na divadelní představení do divadla MINOR není vůbec jednoduché. V březnu se 
nám to náhodou podařilo a dnes už máme objednáno i na sedm měsíců dopředu. Divadelní dokument „Naše rodi-
na“ zachycuje běžné situace všedního dne, které všichni důvěrně známe, a přece nás pokaždé tak vysílí. Terapie pro 
všechny vyčerpané rodiče – zábava pro nevyčerpatelné děti. „Naše rodina“ se v Minoru odehrává v rámci jednoho 
dne. Od ranního vstávání, přes cestu do školy/školky, vyučování, nákupy, až k večerní ukolébavce. Povědomé rituály, 
povědomé nestíhačky i  jiné humorné situace. „Děti“ stojí stranou u  mikrofonu a  komentují, co „dospělý“ na  scéně 
předvádí. Ironicky, ale nikoli příliš přemoudřele. V krátkých etudách se nemáme problém poznat a sami sobě zasmát. 
My rodiče. A co děti? Inscenace je určena starším dětem (8+), které se snad už jsou schopny bavit i něčím víc, než tím, 
že tatínek prdí. Ale i tak si užijí jen část toho, co jejich rodiče... Je to inscenace chytrá, zábavná (s tradičně nápaditou 
a vtipnou živě provozovanou hudbou) a v některých detailech okouzlující. Stačilo by jen maloučko „přitvrdit“ a mohla 
by se bez uzardění hrát pro výhradně dospělé publikum. Vřele doporučujeme udělat vše pro návštěvu tohoto před-
stavení. Bavit se budete zaručeně i Vy - rodiče. Ivana Hájková

Čteme rádi
Mobilní knihovna
V  rámci zdokonalování se ve  čtenářských dovednostech využila naše škola nabíd-
ky Městské knihovny – tzv. bibliobusu, který pravidelně 1x měsíčně za žáky přijíždí 
do školy. Jaké to má výhody? Výpůjčky jsou bezplatné, ušetříš  čas a zdokonalíš se 
ve čtení. Nabídky využívají především mladší žáci, ale jak se říká – příklady táhnou…
 Mgr. Hana Beránková

Škola hrou
Od letošního února každý poslední čtvrtek v měsíci mohou 
přijít budoucí prvňáčci do  naší základní školy na  hodinu 
plnou her, písniček, ale i  práce. Od  září budeme opravdo-
vá první třída, proto se už nyní seznamujeme a zvykáme si 
na sebe. Děti tak na podzim půjdou do již známého prostře-
dí a věřím, že skutečné učení se nám bude dařit. Děti jsou 
moc šikovné a s nadšením se zapojují do každé činnosti. Už 
se na ně těším. 
 Mgr. Hana Hubáčková

Den na Pražském 
hradě
Protože jsme v hodinách vlastivědy dokončili dějepisnou část, vydali jsme se na Praž-
ský hrad, abychom si své znalosti ověřili. Ve Starém královském paláci jsme si zahráli 
interaktivní hru Příběh Pražského hradu. Každý z nás musel během prohlídky výstavy 
správně vyřešit úkoly z historie, od pravěku až po 20. století. Potom jsme hledali v celém 
areálu Pražského hradu sedm klíčů.
Protože jsme uspěli, stal se každý z  nás králem nebo královnou. Vyfotografovali nás 
na trůně s korunou, žezlem a jablkem. Fotografi e jsme hned dostali na památku. Pro-
hlédli jsme si chrám sv. Víta i s hrobkou českých králů, Vladislavský sál s kopiemi koru-
novačních klenotů, zahrady Pražského hradu, Zlatou uličku s Daliborkou, Staré i Nové 
zámecké schody, Nerudovu ulici se znameními a spoustu dalších památek. Viděli jsme 
i střídání stráží a dvě svatby. Počasí nám přálo a celodenní výlet se nám moc líbil. 
 žáci IV. A
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 Pro zpravodaj zpracovala Ivana Hájková /tř. uč. 4. B/130. výročí základní školy v Dolních Počernicích

Oblíbený předmět 
„VAŘENÍ“ 
Když jsme po prázdninách nastoupili do devátého ročníku, objevily se 
nám v rozvrhu i další nové předměty. V rámci pracovních činností to 
bylo například VAŘENÍ. V první hodině jsme se pokusili, pod vedením 
paní učitelky Jitky Priknerové, o vdolky. Nejprve jsme si rozdělili úkoly. 
Já jsem dobrovolně obstaral všechny potřebné suroviny. Na dalším po-
stupu prací se již podíleli všichni. Vůně vdolků se rychle šířila i za hrani-
ce školní kuchyňky. V dalších hodinách jsme si troufl i i na jiné pokrmy. 
Muselo to být lehké, levné, chutné a hlavně časově nenáročné... Byly to 
pikantní tortily, špagety, bramboráky, kuře na nivě i ochutnávka mexic-
ké kuchyně. Skvěle jsme si na všem pochutnali a už dnes plánujeme, 
jaký pokrm ze světové kuchyně uvaříme příště.
 za 9. třídu Dušan Svědínek

Program MISP - Massage in schools 

programme, nebo-li  zázraky doteku
Program Masáže ve školách je jedinečný masážní program pro děti ve věku 4 - 12 let, který po-
máhá dětem již ve 38 zemích po celém světě. Posláním programu je poskytovat vysoce kvalitní 
a odbornou přípravu všem, kteří chtějí přivést uzdravující dotek do škol. Vizí programu Masáže 
ve školách je, aby každé dítě procházející školní docházkou mělo možnost setkat se s pozitivním 
a uzdravujícím dotekem každý den, všude ve světě. Program MISP byl ofi ciálně založen v roce 2000 
Miou Elmsäter ze Švédska a Sylvií Hetu z Kanady.
Děti provádějí jednoduchou masážní sestavu přes oblečení, kterou je naučí certifi kovaný instruk-
tor. Dochází k uvolnění, zvýšení pocitu klidu a děti jsou šťastnější. Mají pozitivní přístup k učení 
a snadněji se zapojují do procesu učení, déle se soustředí na výuku. Zvyšuje se jejich sebevědomí 
a sebeúcta. Respektují více samy sebe i ostatní. Dochází ke snížení agresivního chování a šikany. 
Učebna je tišší... Masáže řeší mnoho dalších problémů s dětmi jako je hyperaktivita a další. Více 
o programu na: www.misa-cz.com
Naše třída se do tohoto programu se souhlasem rodičů již zapojila a masáže probíhají pravidelně 
každý den. A co na masáže říkají děti?
Lucka: „S instruktorkou Mgr. Pavlou Šafránkovou jsme měli tři setkání. Při každém jsme se naučili pět 
nových tahů vzájemného doteku. Pro lepší zapamatování má každý tah svůj název a  obrázek. Celá 
sestava má patnáct tahů a  děti se masírují navzájem ve  dvojicích. Na  poslední hodině každý získal 
od instruktorky osvědčení „Jsem masér“. Masáže se mi moc líbí, jsou příjemné, cítím se po nich velmi 
dobře a uvolněně. Baví mě, i když já někoho masíruji. Masáže jsem ukázala i doma a všem se také moc 
líbí a naučila jsem je i mamku.“
Terka: „...je to uvolnění na celý den. Je to prostě SUPER. Masíruji doma i rodiče a moc se jim to líbí...“ 
Štěpán F.: „...těšíme se každý den do školy, protože máme ranní masáž. Rodičům doma se to také moc 
líbí, ale teď je musím každý den masírovat...“
Sofi : „...skoro každý den doma i ve škole většina z nás masíruje. Je to moc fajn. Moje mamka si myslí, že 
je to skvělý nápad a že je to hrozně příjemné...“
Matouš: „...líbí se mi různé cviky, např. kočičí stisk, pekař a brusle... Rodiče myslí, že je to dobrá věc a líbí 
se jim to...“
/Názory ostatních dětí na masáže si můžete přečíst na webových stránkách 4.B/ Ivana Hájková
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Letošní rok je 130. výročním rokem založení základní školy v naší obci. K této příležitosti jsme připravili na 30. dubna Sportovní den 
1. - 3. tříd. Dále v samotném závěru školního roku proběhne slavnostní akademie a v měsíci září setkání bývalých žáků a pedagogů. 
O dalších doprovodných akcích vás budeme informovat. 
Rádi bychom se touto cestou obrátili také na všechny občany, kteří mají ve svých domácích albech fotografi e související s naší ZŠ (ať 
již fotografi e tříd nebo fotografi e související s děním v ZŠ apod.), a požádali je tak o jejich laskavé zapůjčení. Rádi bychom uspořádali 
výstavu o naší škole. Děkujeme za Vaši vstřícnost.  Mgr. Jiří Schwarz, ředitel
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HRAJEME NAPŘ.: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO, 
MACH A ŠEBESTOVÁ, DĚLÁNÍ, STATISTIKA, 

MY HEART WILL GO ON, LOVE ME AGAIN, 
DÍVÁM SE DÍVÁM, TŘI BRATŘI, CESTA, 

FALLING SLOWLY, BON SOIR.

MÍSTA VÝUKY: Dolní Počernice, Vinoř, Kbely, Klánovice, 
Újezd nad Lesy, Šestajovice, Jirny, Petrovice, Roztoky, 

Černošice, Říčany a další obce.

INFORMACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ:
e-mail: info@pavelhokr.cz, tel.: 608 745 262

• 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

klavír, kytara (elektrická i akustická), fl étna, populární zpěv,
rychlokurz klavíru pro dospělé

Pavel Hokr – hudební škola; 
Středisko volného času Všenory

VÝUKA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ

www.pavelhokr.cz

inzerce
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LYŽE - PRODEJ, SERVIS, PŮJČOVNA, BAZAR
Náchodská 708

Praha 9 - Horní Počernice
Po - Pá 9.00 - 18.30, So 9.00 - 12.00 hod.

Tel./fax 281 928 897
www.cyklopocernice.cz

● PRODEJ
● SERVISKOLA

kominicTví
SeRviS Plynových zaŘízení
www.kominictvinemec.cz
Tel.: 775 132 921

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

OBĚDY VEČEŘE
Polední menu – hotovky

steaky – saláty – těstoviny – dezerty
točená limonáda – pivo jako křen

OTEVŘENO DENNĚ 11 – 23

Dětský koutek a hřiště – minigolf

AKCE – OSLAVY – UBYTOVÁNÍ

Národních hrdinů 290, Dolní Počernice
Tel.: 775 559 156  www.nakempu.cz

POCTIVÁ DOMÁCÍ KUCHYNĚ

restaurace
NA KEMPU
Dolní  Počernice


