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Vážení spoluobčané,
v  minulém čísle zpravodaje jsem 
vás seznámil s  přípravami a  finan-
cováním projektu „Revitalizace 
a  ochrana historicky cenného úze-
mí zámeckého parku v  Dolních 
Počernicích“, jehož realizace právě 
probíhá. Kdo z vás nahlédne otevře-
nými vraty do prostoru bývalé štěp-
nice nebo se přiblíží místu stavby 
ve  vlastním zámeckém parku, jistě 
si všimne výrazných změn, kterými 
v současné době tato místa prochá-
zejí. Největší proměnu zaznamená 

část štěpnice, kde bylo po dlouhá léta provozováno zahradnictví. 
Zde je již z  velké části opravena zámecká zeď, v  celém prostoru 
byla odstraněna ekologická zátěž, která naštěstí nebyla kontami-
novaná. Jednalo se pouze o  inertní materiály, zbytky betonových 
prvků, plastů a harampádí, které se zde průběžně nashromáždilo. 
Celý prostor byl urovnán, byla navezena nová ornice, která bude 
sloužit k vytvarování ukázkových zahrad a ke konečné modelaci te-
rénu. V současné době dodavatel pracuje na zakládání cestní sítě, 
pokládání inženýrských sítí včetně zálivkového systému. Byly zde 
již vysázeny nové stromy, které budou připomínat historický sad, 
který v minulosti sloužil k zásobování obyvatel zámku ovocem. Při 
pohledu do prostoru této části projektu si nelze nepovšimnout ne-
vzhledného plechového skladu, který zde vedení naší MČ postavilo 
v minulých letech jako zázemí pro údržbu zámeckého parku a celé 
městské části, aniž by v  té době tušilo, že dojde k  tak převratné 
události, kterou bylo získání dotace na výše zmíněný projekt. V sou-
časné době řešíme, jak se s přítomností tohoto skladu nejlépe  vy-
pořádat. Projekt neřeší jeho odstranění, pouze odclonění, avšak je 
naprosto zřejmé, že v nově upraveném prostoru se bude skladová 
budova vyjímat negativně. Jak nalézt nejlepší řešení, bude otázkou 
příštích několika měsíců.
Ve druhé části projektu, která nese název „Pod hrází“, byly hned 
od začátku stavby prováděny arboristické práce a ochrana stá-

vajících stromů tak, aby jejich kmeny nebyly poškozeny stav-
bou. Vzápětí se rozběhly práce na nové cestní síti, jejíž součás-
tí jsou nová schodiště, vyhlídka a  mostky. Zejména most pod 
„kočičím hrádkem“ bude založen zcela nový tak, aby vyhovoval 
možnosti přejezdu požárních vozidel a  další techniky, která se 
musí dostat do jižní části parku mezi Rokytku a zámeckou zeď. 
Její rekonstrukce je nejvýznamnější položkou celého projektu 
jak z  hlediska finančního, tak z  hlediska důležitosti. Při prů-
zkumu jejího stavu bylo zjištěno, že je z  velké části havarijní. 
V některých úsecích bude nutno zeď odstranit a postavit novou. 
Jinak v  celé délce zdi probíhá její vyčištění a  nové vyspárová-
ní. Koruna zdi bude přikryta pískovcovými deskami, které zdivo 
ochrání před destrukcí a  významným způsobem změní pohle-
dový efekt na  celou linii zdi. Při projektování a  realizaci prací 
na opravě zámecké zdi jsme se dostali do konfliktu se sousedící 
zahrádkářskou kolonií, jejíž majitelé byli včas upozorněni, aby 
odstranili všechny nepovolené stavby, které sousedí z jižní stra-
ny zámecké zdi. Ne všichni toto upozornění vzali vážně, avšak 
po několikerém jednání se zástupci MČ, projektantem a dodava-
telem byly nastaveny podmínky, které vyhovovaly projektu, tzn. 
zajistit opravu zdi ze strany zahrádek a její řádné odvodnění. Pro 
dokreslení uvádím, že tehdejší Místní národní výbor v Dolních 
Počernicích v 60. letech minulého století povolil výstavbu větši-
ny chatek s  jejich zanesením do katastru nemovitostí. Bohužel 
si majitelé chatek usnadnili práci s tím, že jako jejich zadní stě-
nu použili zámeckou zeď. To nám způsobilo nemalé problémy, 
které jsou dnes již za  pomoci památkářů odstraněny a  stavba 
pokračuje naplno.
Nedílnou součástí stavby jsou kontrolní dny, které probíhají každé 
úterý dopoledne za účasti všech zainteresovaných subjektů. Na na-
šich internetových stránkách se pravidelně objevují informace 
z těchto kontrolních dnů, takže můžete stavbu tímto způsobem sle-
dovat. Kdo by měl zájem o podrobnější informace o průběhu stav-
by, může se obrátit na stavební oddělení ÚMČ nebo přímo na mne 
a oba mé zástupce – Ing. Miloslava Krále a Bc. Milana Nedvědila. 
 Zbyněk Richter, starosta

Ú
V

O
D

N
ÍK



3

IN
FO

RM
A

CE
 Z

 Z
M

Č5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE DNE 11. 5. 2015
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice přijalo ná-
sledující usnesení: 

1. Úprava jednacího řádu ZMČ
m ě n í  v  ustanovení oddílu I., bodu 6. jednacího řádu ZMČ stá-
vající znění „a musí obsahovat návrh usnesení a jeho odůvodnění“ 
na znění „a doporučuje se, aby obsahovalo návrh usnesení a jeho 
odůvodnění“

2. Nový územní plán (Metropolitní plán)
1. území technologického parku – VRÚ Běchovice, Dolní Počerni-
ce včetně křižovatky typu diamant
- p o ž a d u j e, aby dotčené území bylo v novém územním plánu 
označeno jako lesní plocha a trvá na svém usnesení o zrušení křižo-
vatky typu „diamant“

2. Řešení dopravního napojení Českobrodské ul. a  staveb 510 
a  511 (nutnost odpovídajícího alternativního dopravního řešení 
v případě zrušení nájezdů a sjezdů z Českobrodské ul. na Pražský 
okruh a Štěrboholskou radiálu - dále ŠR)
- t r v á  na realizaci přeložky Českobrodské ul. s přímým napojením 
do  nové mimoúrovňové křižovatky v  rozhraní Běchovic a  Dubče 
jako na podmiňující investici stavby 511
- p o ž a d u j e  doplnění komunikačního systému obslužnou komu-
nikací propojující ul. Českobrodskou a Národních hrdinů v souběhu 
se ŠR provést v  půdorysné stopě dle odsouhlasené urbanistické 
studie „Dolní Počernice-jih“

3. Funkční využití  k.ú. Dubeč na počernické straně ŠR
- p o ž a d u j e  zachovat funkční využití dle dosavadního územní-
ho plánu a každou jinou variantu na řešení tohoto území předložit 
k projednání v ZMČ

4. Možnost vypuštění funkce veřejná vybavenost (dále VV) v jižní 
části Dolních Počernic
- p o ž a d u j e  ponechat pozemky označené funkcí VV  v jižní části 
Dolních Počernic v rozsahu stávajícího územního plánu (dále UP)

5. Zrušení zahrádek v Novozámecké ul.
- podán návrh na změnu ÚP – zrušení zahrádek v ul. Novozámecká 
– bez připomínek

6. Změna funkce SP (sport) u „statkových“ bytových domů v ul. 
Nad Rybníkem na OC (čistě obytná)
- podán návrh na změnu ÚP – změna funkce využití z SP na OC – bez 
připomínek

7. Změna funkce SO v Padolině na OC
- podán návrh na změnu ÚP – změna funkce SO na OC – bez při-
pomínek

8. Rozšíření obytné funkce podél ul. V Pařezinách
-  p o v ě ř u j e  starostu MČ projednáním možnosti zachování za-
hrádkářské kolonie podél ul. V Pařezinách

9. Využití pozemku par.č. 1445/1 mezi ul. Národních hrdinů, gol-
fem a cyklostezkou k hájovně
- p o ž a d u j e  zachování stávajícího funkčního využití na pozemku 
parc.č. 1445/1 v k.ú.Dolní Počernice

10. Zahrádkářská kolonie V Čeňku
- n e p o ž a d u j e  zachování stávající „nové“ zahrádkářské kolonie 

V Čeňku hraničící s přírodní rezervací V Pískovně

11. Zahrádkářská kolonie v ul. Ke Hrázi
- p o ž a d u j e  zachování stávající funkce využití „parková plocha“

12. Zastavitelnost a  nezastavitelnost území (zejména území 
za statkem čp.4)
- p o ž a d u j e  prosadit redukci zastavěnosti dotčeného území

13. Veřejná vybavenost
-  p o ž a d u j e  ponechat vymezení ploch označených v ÚP funkcí 
VV v rozsahu dle konceptu ÚP z r. 2009

14. Rozvaha o území MČ Praha – Dolní Počernice
ZMČ vzala předložený materiál na vědomí bez připomínek

3.  Vyhodnocení opatření přijatých  
k výsledkům 5. Fóra MČ

- s c h v a l u j e  opatření, provedená v souvislosti s výstupy 5. Fóra 
Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice s těmito závěry:

Vybudování nové školy
- p o ž a d u j e  v průběhu volebního období 2014–2018 vyvinout 
maximální snahu o  vytvoření podmínek pro zajištění dostatečné 
kapacity pro fungování základního školství a o případnou výstavbu 
nové základní školy
Z: starosta T: 2014–2018
Řešení:
V současné době vedení hl. m. Prahy není nakloněno vybudování 
v MČ Praha – Dolní Počernice novou školu za cca 200 mil. Kč. Rada 
MČ se nyní zabývá možností rozšíření staré budovy ZŠ podkrovní 
vestavbou, na jejíž realizaci by bylo třeba nesrovnatelně nižších ná-
kladů, cca do 50 mil. Kč. MČ má pro tuto stavbu připravenu projek-
tovou dokumentaci a stavební povolení, popř. redukovat PD nové 
školy od spol. INPAR s.r.o., schválenou ZMČ.
Plněno průběžně.

Doplnění vybavení školy o interaktivní tabule a tablety
- p o ž a d u j e  zařadit do rozpočtu na rok 2015 částku cca 500 000 Kč 
na zkvalitnění učebních pomůcek v ZŠ
Z: ZMČ T: březen 2015
Řešení:
ZMČ tento požadavek eviduje, do  rozpočtu MČ jej však nebylo 
možno zařadit z důvodu zvýšených nákladů na revitalizaci zámec-
kého parku. Po vyjasnění financování tohoto projektu bude ZŠ se 
svým požadavkem uspokojena ve II. pol. r. 2015
Zatím nesplněno.

Úklid po kočkách a psech na veřejných prostranstvích
- p o ž a d u j e  zlepšit osvětu na školách a u obyvatel MČ v této 
oblasti, rozšířit distribuci sáčků na psí exkrementy a využít pro úklid 
veřejných prostranství v  maximální míře nový samosběrný vůz 
a po organizátorech výstav, bonitací a dalších akcí, souvisejících se 
zvířaty, požadovat zajištění úklidu veřejných prostranství, na  kte-
rých se zvířata během akce pohybují
Z: ÚMČ T: průběžně
Řešení:
Tento požadavek je řešen prostřednictvím činnosti nového samo-
sběrného vozu, dále byl tento podnět projednán s vedením hotelu 
Svornost, kde se převážně výstavy a bonitace psů konají.
Za tímto účelem uspořádala MČ spolu se ZŠ výtvarnou soutěž pro 
žáky I. stupně na téma „Uklízejte si po svých psech“.
Splněno.
Změna intervalu světelné signalizace na  křižovatce Českobrod-
ské/Národních hrd.
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komunikace v ZŠ a projednáním případných problémů v této oblas-
ti s vedením školy a na Školské radě
Z: zástupce starosty T: 09/2014–4/ 2015
Řešení:
Za tímto účelem byl ustaven Výbor pro výchovu, vzdělávání a vol-
ný čas ZMČ. Vedení MČ nezaznamenalo žádné případy v souvislosti 
s komunikačními problémy ve škole, kterými by se měly příslušné 
orgány zabývat.
Splněno.

Vybudování hřiště pro seniory
- k o n s t a t u j e, že hřiště pro seniory je navrženo k realizaci v rámci 
projektu Rehabilitace zámeckého parku v OPPK
Z: starosta T: 2015
Řešení:
Hřiště pro seniory bude vybudováno v rámci projektu Revitalizace 
a  ochrana historicky cenného území zámeckého parku v  Dolních 
Počernicích do konce září 2015.
Splněno.

Zabezpečení a úklid veřejného sportoviště ve Svatoňovické ul.
- p o ž a d u j e, aby ÚMČ zajistil zvýšenou péči o stav veř. sportoviště 
ve Svatoňovické ul.
Z: ÚMČ T: průběžně
Řešení:
V současné době probíhají práce na opravách a zkulturnění tohoto 
veřejného sportoviště.
Splněno.

Zalesnění pozemků vpravo i vlevo od Pražského okruhu v oblasti 
Vinice
při jednání o  podobě nového Územního plánu (Metropolitního 
plánu) prosazovat zalesnění pozemků vpravo i vlevo od Pražského 
okruhu mezi Xaverovským hájem a Vinicí
Z: ZMČ T: v průběhu projednávání ÚP a MP
Řešení:
Tento požadavek byl MČ vznesen při poskytování podkladů k nové-
mu ÚP. Vzhledem k tomu, že jeho projednávání nepokročilo, nebylo 
možno tento požadavek vedením MČ prosazovat. Na zalesnění to-
hoto území bude MČ trvat.
Plněno průběžně.

Problém bezdomovectví - obtěžování obyvatel MČ
- p o ž a d u j e  důslednou kontrolu strážníky Městské policie i Po-
licie ČR na veřejných prostranstvích v MČ, zaměřenou na působení 
a pohyb bezdomovců a projednání tohoto problému na úrovni sta-
rosty s řediteli obou policejních složek
Z: starosta T: průběžně
Řešení:
Starosta při jednání s řediteli obou složek policie i se strážníky v naší 
MČ tento požadavek důsledně prosazoval. Nebyl zaznamenán pří-
pad, kdy by k obtěžování našich občanů bezdomovci došlo.
Splněno.

- u  k  l á d á  starostovi předložit výsledky přijatých opatření 
k  projednání v  ZMČ a  seznámit s  těmito výsledky občany MČ 
prostřednictvím DPZ, stránek MČ a na jednání 6. Fóra MČ v květ-
nu 2015.

4.  Projednání vstupu MČ do Svazu MČ  
Hl. m. Prahy

- s o u h l a s  í  s členstvím MČ Praha – Dolní Počernice ve Svazu 
městských částí Hlavního města Prahy.
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Č - p o ž a d u j e  projednat s příslušným odborem MHMP možnost 
změny intervalu světelné signalizace na křižovatce Českobrodská – 
Národních hrdinů
Z: starosta T: 2014
Řešení:
Starosta tento požadavek projednal na Odboru dopravních agend 
MHMP s negativním výsledkem. Důvodem k tomuto postoji MHMP 
je skutečnost, že změnou intervalů na této křižovatce by se zvýšil 
komfort pro řidiče jedoucí po  ul. Národních hrdinů a  tím častěji 
a ve větším množství by ji používali.
Splněno.

Častější úklid uličních žlabů
- p o ž a d u j e  využít v maximální míře nový samosběrný vůz pro 
čištění uličních žlabů a  důslednou kontrolu jejich stavu a  údržbu 
odpovědnými pracovníky ÚMČ Praha – Dolní Počernice
Z: ÚMČ T: průběžně
Řešení: 
Tento požadavek je řešen jak činností samosběrného vozu, tak ruč-
ní činností pracovní čety ÚMČ. V r. 2014 jsme k úklidu uličních žlabů 
využili i služeb v systému „Dobrovolnictví“, který se pro naši MČ pro-
jevil jako výhodný a MČ by jej ráda zopakovala.
Splněno.

Změna trasy linky MHD 263 okolo zdravotního střediska do Štěr-
bohol
- p o ž a d u j e  zajistit uspořádání „kulatého stolu“ za účelem mož-
nosti vyřešení tohoto problému
Z: starosta T: 9–10/2014
Řešení:
V  této věci bylo uskutečněno jednání u „kulatého stolu“ za  účasti 
obyvatel MČ, org. ROPID a byla i použita písemná vyjádření starostů 
okolních MČ. Výsledkem jednání bylo ponechání současného stavu.
Splněno.

Zpřístupnění školního hřiště během dne i víkendu pro žáky školy
- p o ž a d u j e  projednat s vedením ZŠ možnost zpřístupnění škol-
ního hřiště pro žáky školy i mimo vyučovací hodiny
Z: zástupce starosty, vedení ZŠ T: 2014
Řešení:
Tato možnost byla zástupci MČ projednána s ředitelem ZŠ. Žáci ško-
ly mohou mimo vyučovací hodiny školní hřiště využívat. Je třeba 
pouze pobyt na hřišti oznámit vedení ZŠ, aby tyto aktivity nekolido-
valy s pronájmy sportoviště jiným subjektům. Víkendové používá-
ní školního hřiště je třeba oznámit již v předchozím  týdnu řediteli 
školy s  vymezením doby sportování a  zaštítěním tohoto pobytu 
osobou starší 18 let.
Splněno.

Vykrádání vozidel
- p o ž a d u j e  maximální součinnost obou složek policie v této ob-
lasti a zajistit dostatečnou osvětu mezi obyvateli MČ při vhodných 
příležitostech (akce MČ, ZŠ apod.)
Z: starosta T: průběžně
Řešení:
S řediteli obou policejních složek byla starostou vedena jed-
nání o  zvýšení četnosti jak pěších, tak motorizovaných hlí-
dek policie. Výsledkem bylo minimum případů krádeží v této 
oblasti.

Vedení MČ apelovalo na řidiče, aby nedávali svým jednáním příčiny 
k vykrádání svých vozidel.
Splněno.
Zlepšení komunikace ve škole
- p o v ě ř u j e  zástupce starosty pro oblast školství zjištěním stavu 
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5. Dodatky ke zřizovacím listinám ZŠ a MŠ
- s c h v a l u j e
- dodatek č. 8 ke  Zřizovací listině příspěvkové organizace MČ Zá-
kladní školy, Národních hrdinů 70
- dodatek č. 7 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace MČ Mateř-
ské školy DUHA, Svatoňovická 587.

6.  Projednání dočasnosti stavby II. stupně ZŠ  
včetně tělocvičny (systém Chanos)

- s o u h l a s í   
  - s  podáním žádosti o prodloužení dočasnosti stavby čp. 810 (nová 
budova ZŠ),
- se záměrem na  postupné doplňování potřebné kapacity ZŠ vý-
stavbou na přilehlých pozemcích,
- p o v ě ř u j e   RMČ 
- zabezpečením měření případných vlivů azbestu a radonu na vnitř-
ní prostředí v budově ZŠ čp. 810,
- zajištěním ocenění dílčích části budovy ZŠ dle studie INPAR,
- p o v ě ř u j e  starostu MČ přípravou dalších podkladů k realizaci 
záměru na zkapacitnění ZŠ v Dolních Počernicích,
- p o ž a d u j e   zabývat se možností využití půdního prostoru staré 
budovy školy (čp. 70).

7.  Záměr odkoupení části pozemku parc. č. 304/2 
v k.ú. Dolní Počernice od Ing. Petra Grametbauera

- s c h v a l u j e   provedení kontroly oprávněnosti žádosti Ing. Gra-
metbauera geodetickou firmou, 
v případě oprávněnosti žádosti Ing. Grametbauera
- s c h v a l u j e   záměr na odkoupení části pozemku parc. č. 304/2 
v  k.ú. Dolní Počernice ve  výměře, zjištěné novým geometrickým 
plánem, od  Ing.  Petra Grametbauera za  cenu dle znaleckého po-
sudku, 
- p o v ě ř u j e  zástupce starosty Ing. Krále zajištěním všech činností 
potřebných k uzavření kupní smlouvy včetně vypracování geomet-
rického plánu, znaleckého posudku a návrhu kupní smlouvy na ná-
klady MČ Praha – Dolní Počernice
- p o ž a d u j e   předložit znění kupní smlouvy k projednání v ZMČ.

8. Dotazy, připomínky, podněty
- p o v ě ř u j e  RMČ k odeslání nesouhlasného stanoviska k pozmě-
ňovacímu návrhu č. 11 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění 
zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.,ve znění p.p.

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE DNE DNE 22. 6. 2015
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice přijalo  
následující usnesení: 

1.  Projednání závěrečného účtu MČ Praha - Dolní 
Počernice za rok 2014

- u z a v í r á  projednání závěrečného účtu MČ Praha – Dolní Počer-
nice za rok 2014 vyjádřením souhlasu 
bez výhrad,
- k o n s t a t u j e, že kromě drobných  chyb a nedostatků, zjištěných 
při dílčích přezkoumáních hospodaření MČ Praha – Dolní Počerni-
ce, které již byly napraveny, nebyly zjištěny žádné závažné chyby 
a nedostatky, které by měly vliv na hospodaření MČ Praha – Dolní 
Počernice v r. 2014,
- b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o schválení účetních závěrek za rok 
2014 v hlavní i hospodářské činnosti MČ.

2. Úprava rozpočtu MČ na r. 2015
- s c h v a l u j e  úpravu rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice do mě-
síce června 2015 v této podobě:
Výdajová část:
MČ Praha Dolní Počernice
- převod z kapitoly veřejná zeleň – investice -2.071.800 Kč
Celkem: -2.071.800 Kč

Výdajová část:
Místní hospodářství 
- snižování spotřeby energie v objektu čp. 284 – 
hotel Svornost 2.071.800 Kč
Celkem:   2.071.800 Kč

3. Schválení kupní smlouvy na prodej čp. 605
- s c h v a l u j e 
1) prodej pozemku parc. č. 1220, jehož součástí je stavba čp. 605, a po-
zemku parc. č. 1221, vše v k.ú. Dolní Počernice, panu Tomáši Krejčovi, 
bytem Svízelová 177, Květnice, PSČ 250 84, za cenu 3.000.000 Kč vy-
cházející ze znaleckého posudku, která byla schválená na 26. zasedání 
zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počernice dne 17. 3. 2014 usnesením  
č. 4. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
2) navrženou kupní smlouvu na  prodej nemovitých věcí podle 
bodu 1)

4.  Projednání výsledků 6. Fóra zdravé MČ  
Praha - Dolní Počernice

se seznámilo s  výsledky jednání 6. Fóra Zdravé MČ Praha – Dolní 
Počernice
- p o ž a d u j e  zveřejnit anketu za účelem potvrzení 10 největších 
problémů, vzešlých z jednání 6. Fóra, 
- u k l á d á  starostovi předložit výsledky ankety ZMČ k přijetí opat-
ření na odstranění zjištěných problémů na zářijové zasedání ZMČ.

5.  Projednání záměru na odkoupení objektu čp. 25 
v ul. Nad Rokytkou

- s c h v a  l u j e  záměr na odkoupení objektu čp. 25, nacházejícího 
se na pozemku parc. č. 371 o výměře 167 m² a pozemku parc. č. 372  
o výměře 538 m²,  vše v k.ú. Dolní Počernice od pana Zdeňka Kočího,
- p o v ě ř u j e  starostu zajištěním přípravy podkladů, potřebných 
k realizaci tohoto záměru.

6.  Návrh na změnu Územního plánu v k.ú. Dubeč
d o p o r u č u  j e  řešit zadání celoměstsky významné změny SÚ 
HMP č. 2833 v rámci projednávání nového Územního plánu (Met-
ropolitní plán).

7.  Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1556  
– ulička k zastávce ČD

- s c h v a l u j e  darovací smlouvu na bezúplatný převod pozemku parc. 
č. 1556, ostatní plocha, o výměře 285 m2, zapsaného na LV 1218 v k.ú. 
Dolní Počernice, z  vlastnictví Družstevní Asociace České republiky, 
IČO: 60437324, se sídlem Těšnov  1163/5, 110 01 Praha 1, do vlastnictví 
hl. m. Prahy, svěřené správy městské části Dolní Počernice.

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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Výsledky jednání 6. Fóra 
Zdravé MČ Praha – Dolní 
Počernice

Vyhodnocení soutěže  
„UKLÍZEJME PO SVÝCH PSECH“

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

Ve  čtvrtek 14. května se konalo v  hotelu Svornost již 6. Fórum, 
které pořádala Zdravá MČ Praha – Dolní Počernice. Proč „Zdra-
vá“? Tímto přívlastkem se nazývají všechna města, obce či jejich 
části, které se sdružují v Národní síti Zdravých měst a snaží se sta-
rat o své občany nejen z hlediska zlepšování životního prostředí, 
ale i kvality kulturního či sportovního vyžití a vychází vstříc jejich 
potřebám na  širokém poli působnosti. Jedním z  ukazatelů, jak 
moc nebo málo se jí to daří, je i každoroční setkání (fórum) zá-
stupců veřejné správy s obyvateli.

Po nezbytné prezenci a přivítání účastníků pan starosta Zbyněk Rich-
ter zrekapituloval výstupy z loňského fóra – co a jakým způsobem 
se vyřešilo, případně které záležitosti si vyžádají delší časový hori-
zont. Proběhlo i vyhlášení vítězů dětské výtvarné soutěže vyhlá-
šené v rámci jednoho loňského problému – „Uklízejme po svých 
psech“. Poté se již návštěvníci průběžně přesouvali mezi jednotlivý-
mi stoly, u kterých živě diskutovali o tom, co je zajímá či tíží v dané 
oblasti. Měli jsme celkem 7 stolů s tématy: životní prostředí, doprava, 
územní plánování a rozpočet, služby a podnikání, vzdělávání a vol-
ný čas, sociální oblast a v neposlední řadě plně obsazený dětský stůl 
žáky naší ZŠ, kteří se aktivně zapojili do diskuze. Následně bylo vyge-
nerováno 10 hlavních problémů, které občané považují za nejdůle-
žitější. Průběh celého fóra moderovala Mgr. Jilečková a na organizaci 
se podíleli pracovníci úřadu.

Letošní účast (55) byla o něco nižší než loni. Může to znamenat, 
že naši občané jsou vesměs s životem v Dolních Počernicích spo-
kojeni. Vypovídala by o  tom i  situace u  některých stolů, kde se 
důležité problémy hledaly jen s  obtížemi. I  vy, kteří jste se fóra 
z nějakého důvodu účastnit nemohli, můžete svými hlasy v přilo-
žené anketě dát své preference tomu, co zajímá právě vás. Výsled-
ky ankety projedná v září Zastupitelstvo MČ.

Markéta Brožová

V rámci 6. Fóra dne 14. května v hotelu Svornost proběhlo vyhod-
nocení dětské výtvarné soutěže. Zde jsou jména nejúspěšnějších 
autorů:

MŠ: Anička Šínová (Kvítka), Richard Novák (Hvězdičky), Matylda 
Svatoňová, Adélka Vavřincová (Sluníčka)

ZŠ: Julie Cimbálníková (1. A), Lucie Oceláková (1. B), Max Talián 
(2. B), Hana Heřmanová (3. A), Nela Pochová, Lucie Kelbelová (3. B), 
Anna Branková (4. A), Anežka Křižánková (4.B), Roman Hůlka (5. tř.)

Zvláštní cena: Markétka Novotná (Kvítka), Ella Pospíšilová (Slu-
níčka), Michaela Kaucká (4. A)

Blahopřejeme a  děkujeme všem za  krásné výtvory, bylo opravdu 
těžké vybrat těch pár „nej“… Některé z nich můžete ještě do konce 
prázdnin zhlédnout na chodbě ÚMČ.

Markéta Brožová

A N K E TA

Vážení spoluobčané, dovolujeme si obrátit se na Vás s prosbou o vyplnění 
následující ankety, která se týká aktuálních témat řešených v naší městské 
části. Níže jsou abecedně seřazeny nejpodstatnější problémy, které byly 
občany zvoleny a odsouhlaseny dne 14. 5. 2015 na 6. Fóru Zdravé měst-
ské části Praha – Dolní Počernice. Cílem této ankety je dát všem občanům 
možnost vyjádřit svůj názor, které problémy, resp. opatření považují za nej-
významnější a u kterých je třeba zodpovědně hledat vhodné řešení. Máte 
k dispozici 2 body, resp. 2 křížky. Prosíme, udělte body k problémům, které 
považujete za  nejzávažnější. Můžete oba body přidělit pouze k  jednomu 
opatření (připíšete 2 křížky), anebo můžete přidělit po jednom bodu dvě-
ma různým opatřením (ke dvěma opatřením připíšete 1 křížek). Problémy 
a opatření k jejich vyřešení budou následně projednávány na zasedání Za-
stupitelstva městské části Praha – Dolní Počernice. O výsledcích projektu 
Vás budeme informovat prostřednictvím Dolnopočernického zpravodaje.

Které problémy MČ považujete Vy 
za nejpodstatnější?

Občany navržená opatření k vyřešení  
nejpodstatnějších problémů

ANKETNÍ LÍSTKY ODEVZDEJTE DO 1. 9. 2015!

Anketu můžete odevzdat přímo v podatelně  
ÚMČ Praha – Dolní Počernice, případně v recepci hotelu Svornost.

Funkční využití pozemků v k.ú. Dubeč severně 
od Štěrboholské radiály – udržení současného stavu 

Kamerový systém na veřejných prostranstvích  
u základní školy a mateřské školy

Klid zahradní techniky mimo pracovní dny  
– alespoň v neděli

Nepodporovat podnikání zatěžující  
dopravní zátěž

Pořízení a používání mikrofonu na akce MČ

Rozšíření mostu přes Rokytku

Řešení navýšení kapacity mateřské školy

Řešení nedostačující kapacity základní školy

Vybudování letního kina a veřejného  
přírodního koupaliště

Zamezení či omezení ohňostrojů
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ČJEDNÁNÍ RADY MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
Rada na svých zasedáních v období od 16. 4. 2015 do 10. 6. 
2015 mj. projednávala

schválila:
-  Smlouvu o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu se spol. 

Koutecký s.r.o.
- přijetí sponzorských darů pro MŠ a ZŠ
-  dodatek č. 1 k SOD provedení stavby „Revitalizace a ochrana histo-

ricky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích“, týka-
jící se upřesnění zahájení stavby na 17. 3. 2015 (předání staveniště)

-  objednávku spol. ZAVOS s.r.o. za  cenu do  30 tis. Kč (bez DPH) 
na  provedení výběrového řízení na  zajištění inženýrské činnosti, 
výkon technického dozoru investora - TDI, na zpracování projek-
tové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „Zkapa-
citnění MŠ DUHA, Svatoňovická 587“

- úpravy rozpočtu MČ v jednotlivých měsících
-  úpravu znění nových nájemních smluv uzavíraných na  pronájem 

bytů ve vlastnictví MČ dle předloženého návrhu 
-  uložení pokuty ve výši 5 tis. Kč majiteli pozemků parc. č. 58 a 59  

v k. ú. Dolní Počernice v ul. Nad Rybníkem za soustavné neudržo-
vání čistoty a pořádku na těchto pozemcích

-  uzavření MŠ DUHA v době letních prázdnin (červenec, srpen 2015), 
kdy budou v areálu prováděny opravné a údržbové práce

- Účetní uzávěrky za r. 2014 příspěvkových organizací – ZŠ a MŠ
-  znění nesouhlasného stanoviska MČ Praha - Dolní Počernice k po-

změňovacímu návrhu č. 11 k vládnímu návrhu zákona, kterým se 
mění zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., ve znění 
p. p.

-  předloženou PD stavby „Praha 9 – Dolní Počernice, Nad Rybníkem 
– Obnova kabelových rozvodů VN, TS 97-TS 279“ za podmínky, že 
po  realizaci stavby budou všechny dotčené chodníky uvedeny 
do původního stavu v celé šířce

-  Výzvu k podání cenové nabídky na zpracování projektové doku-

mentace, výkon autorského dozoru a zajištění inženýrské činnos-
ti na stavbu „Zkapacitnění MŠ DUHA, Svatoňovická 587“ a znění 
Smlouvy o dílo  v této věci

-  záměr odkoupení nemovitosti čp. 25 v ul. Nad Rokytkou do vlast-
nictví MČ Praha - Dolní Počernice, který bude předložen k projed-
nání ZMČ

-  Výzvu k  podání nabídky na  dodavatele služeb – zpracování PD 
na stavbu „Snižování spotřeby energie v objektu MČ čp. 284, hotel 
Svornost, Praha, Dolní Počernice“

vzala na vědomí:
- Zprávu o hospodaření MČ za období 1–3/2015 bez připomínek

-  Znalecký posudek ve věci posouzení pronikání hluku ze „stodoly“ 
v areálu penzionu Český statek

-  Zápisy z kontrolních dnů stavby Prodloužení kanalizační stoky „H“

-  Informaci Odboru stavebního řádu MHMP o dalších krocích v ří-
zení o stavbě „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice 
– dálnice D1“ (SOKP 511)

- Oznámení o průběhu a výsledcích zápisu dětí do MŠ DUHA

-  Oznámení o výši úplaty za předškolní vzdělávání  
pro šk. r. 2015/2016

-  vyjádření Ing. Karneckého z OOP MHMP k rozsahu kácení v rámci 
projektu Revitalizace Hostavického potoka ze dne 15. 5. 2015, kte-
ré bude zasláno členům ZMČ Praha - Dolní Počernice

-  informaci o přijetí MČ Praha - Dolní Počernice do Svazu městských 
části Hl. m. Prahy

-  vyhodnotila velmi kladně vystoupení žáků ZŠ v průběhu pietního 
aktu k 70. výročí ukončení 2. světové války 

Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písem-
né podobě na úřadě MČ.

 Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Jiří W. Procházka,   
Klára Smolíková  Mrtvá šelma (Souřadnice zločinu I)
Josef Urban  Tenkrát v ráji
Milena Štráfeldová   Guláš pro Masaryka
Petr Stančík   Mlýn na mumie
Robert Galbraith  Hedvábník
Jo Nesbo  Policie
Lars Kepler   Stalker 
Ken Follett  Hranice věčnosti
Camilla Läckberg   Kameník
  Krotitel
Sam Eastland  Rudá rakev
Bill Browder      Rudý zákon
Sorj Chalandon  Návrat do Killybegs
Jodi Picoultová   Vypravěčka 
David Michie   Dalajlamova kočka 

NAUČNÁ LITERATURA
Timothy Snyder  Krvavé země 
Bruce Grierson  Jak utéct času?
Paul Millar  Skotsko po česku 
Milan Daněk  Ti, kteří utíkají pěšky
Eva Střížovská  Všechny moje Ameriky 

Kristina Novotná   Setkávání s Irenou Kačírkovou... 
Roman Smutný  Petr Uličný: bouřlivák John
Hélene Le Tac  Krakov
Veronika Kašáková   Zpověď: Z děcáku až na přehlídková 

mola
Alexandra Stušková    Můj život s Karlem Kachyňou (i bez něj)
Markéta Skládalová   Jak na to? O rodičovství, dětech  

a výchově

BELETRIE PRO MLÁDEŽ
Ivana Peroutková  Anička a divadlo
Karl May  Vinnetou  
S. D.  Stuart  Dobrodružství Minecraftu 1. + 2. díl
Petr Heteša  Vetřelci z Minecraftu
Richard Dungworth   Angry Birds – Bombasovy nejlepší 

narozeniny
Jeff Kinney    Deník malého poseroutky 9 - Výlet  

za všechny peníze
Jack London  Volání divočiny (komiks)

NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Silvie Sanža   Vyber si své povolání
Andrea Erne    Traktor

V Ý B Ě R  Z   N O V Ý C H  K N I H
Místní knihovna
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Zateplení  SVORNOSTI

Revitalizace  Hostavického potoka

Vážení spoluobčané,

MČ Praha Dolní Počernice připravuje na  podzim letošního roku 
opravu havarijního stavu střechy a zateplení celého objektu čp. 284 
v Novozámecké ul. – Svornost. Tento objekt je ve vlastnictví MČ Pra-
ha – Dolní Počernice a  je dlouhodobě pronajat společnosti Svor-
nost s.r.o.

Připomínáme, že za  trvání dosavadního nájemního vztahu 
od r. 1991 vložila MČ do tohoto objektu minimum finančních pro-
středků, naopak Svornost s.r.o. učinila na  objektu mnoho staveb-
ních úprav nad rámec smlouvy, vybudovala kanalizaci v  celé ul. 
Jana Bílka a po celou dobu nájmu udržuje bezplatně veřejná pro-
stranství v této ulici. Bohužel v poslední době se zhoršil na objektu 
stav střešní krytiny, který se stal havarijním a hrozí tím i poškození 
střešní konstrukce. Příčinou stavu byla vichřice Kyril v r. 2007, která 
toto poškození způsobila.

V letošním roce  na základě zveřejněného Seznamu akceptovaných 
žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí, 
schválených řídícím orgánem k poskytnutí podpory v rámci 64. vý-
zvy, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, získala 
městská část Praha – Dolní Počernice  podporu na realizaci projektu 
Snižování spotřeby energie v objektu č. p. 284, hotel Svornost, 
Praha, Dolní Počernice, a  to ve výši 1 265 930 Kč (dotace struktu-

rálních fondů EU a státního rozpočtu). Celkové náklady stavby jsou 
5 409 474 Kč. Od hl. m. Prahy se podařilo na tento projekt získat z re-
zervy města pro projekty podporované EU 2  071  772 Kč a  stejnou 
částku uhradí  naše MČ.

Záměrem celé akce je zlepšení tepelně technických vlastností bu-
dovy tak,  aby došlo k výrazným úsporám energie na vytápění a aby 
upravované konstrukce minimálně splňovaly, ale spíše překračova-
ly požadavky současných norem z oblasti tepelné ochrany budov.

Navrhovaný stav spočívá v kombinaci zateplení obvodového pláště 
budov včetně zateplení šikmé střechy.

Tepelně izolační vlastnosti všech původních, dodatečně nezateple-
ných obvodových konstrukcí jsou nedostatečné (nesplňují hodno-
tu součinitele prostupu tepla), resp. z hlediska měrné spotřeby tep-
la na vytápění je objekt hodnocen jako nevyhovující. Objekt dosud 
neprošel, kromě výměny oken, rekonstrukcí zaměřenou na tepelně 
technické parametry obvodového pláště. 

Návrh opatření zahrnuje výměnu všech původních střešních oken 
a  světlíků. Výměna se provede za  výplně s  tepelně izolačním za-
sklením. Je doporučeno použití rámů s  trojstupňovým těsněním 
funkční spáry. Pro opatření je uvažováno u oken a světlíků s výmě-
nou za  okna s  izolačním sklem. Stávající konstrukce obvodového 
pláště nesplňuje současné tepelně technické požadavky, proto je 
doporučeno jeho zateplení. Konstrukce střechy nevyhovuje sou-
časným tepelně technickým požadavkům. Při její rekonstrukci je 
vhodné použít v konstrukci více tepelné izolace, než je postačující 
ke splnění požadovaných  norem. Je navrženo použití nadkrokevní-
ho systému zateplení střechy. Bude aplikována tepelná izolace cel-
kové tl.  300 mm. Při původním stavu nezateplených konstrukcí je 
budova dle výpočtové metodiky pro výstup energetického auditu 
zařazena do kategorie G – mimořádně nehospodárná. Při provede-
ní oprav konstrukcí dle definovaných stavebních úprav je zlepše-
ní energetické bilance budovy velmi dobré a  budova je zařazena 
do energetické kategorie C – vyhovující úsporná. Stavebními úpra-
vami nedojde ke změně užívání budovy, která prakticky po celou 
dobu své existence slouží i jako kulturní centrum Dolních Počernic 
s celopražským významem.

Zbyněk Richter

Vážení čtenáři,

o revitalizaci toku Hostavického potoka a jeho okolí jsme vás již in-
formovali ve zpravodaji č.1,2/2015, práce v dané lokalitě viditelně 
postupují. 

Podle vyjádření Ing. Martiny Buchtíkové z odboru ochrany prostředí 
MHMP bude nyní přistoupeno k obnově břehových porostů nově 
vznikajícího a původního koryta a během léta dojde k výřezu dře-
vin, které jsou umístěny v původním korytě. Jedná se v převážné 
většině o  ořešáky černé, které se nachází na  levém břehu potoka 
a mají nízkou sadovnickou hodnotu. Původní koryto Hostavického 
potoka bude zasypáno a  vzniklá rovinatá plocha bude upravena 
do podoby louky. Po dokončení terénních prací na podzim letošní-
ho roku bude vysázeno okolo 100 ks dřevin do okolí vodního toku, 
bude se jednat o původní druhy dřevin v České republice.

Doufáme, že provedení terénních a  stavebních úprav i  arboristic-
kých prací na korytu Hostavického potoka bude mít po ukončení 

celého projektu příznivý dopad  na tuto lokalitu a vytvoří zajímavý 
prostor pro trávení volného času obyvatel Dolních Počernic.

Redakce
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Jedním z projektů, jehož realizace u nás v Dolních Počernicích prá-
vě probíhá, je revitalizace Svépravického potoka. Stavba má název 
Revitalizace Čihadla II. Svépravický potok, Chvalka - koryta, investo-
rem je hl. m. Praha a dodavatelem Nowastav a.s.

Naši občané potok vnímají hlavně v  úseku, kde vytéká z  rybníku 
Martiňák. Celý projekt navazuje na již realizovanou stavbu suchého 
poldru Čihadla, který se rozkládá v sousedních Hostavicích.

Jedná se o  největší suchý poldr v  Praze a  slouží k  zachycování 
přívalových dešťů z  povodí potoka Rokytky, Svépravického po-
toka a Hostavického potoka. Suchý poldr byl postaven v místech 
bývalého rybníka, který je ještě patrný na Millerově mapě Čech 
z roku 1720. 

V  rámci výstavby suchého poldru bylo koryto Hostavického po-
toka, Svépravického potoka a Rokytky od soutoku s Hostavickým 
potokem napřímeno, zkapacitněno a opevněno betonovými tvár-
nicemi. Tím došlo ke znehodnocení těchto vodních toků, které jsou 
navíc součástí Přírodního parku Klánovice-Čihadla.

Prostor suchého poldru byl v roce 2008 revitalizován. Cílem revita-
lizace bylo v této části Prahy vytvořit lidem kousek přírody s pravi-
delně kosenými nebo květnatými loukami, pěšinami a povalovými 
chodníky, přírodními potoky, původními rákosinami a  spoustou 
drobných vodních ploch plných života.

II. etapa revitalizace navazuje na  již provedené úpravy a zahrnuje 
prostor mezi suchým poldrem Čihadla, rybníkem Pískovnou a Mar-
tiňákem.

Hlavní částí revitalizace je úprava narovnaného Svépravického po-
toka, který zde spíše připomínal odvodňovací kanál než potok. Dno 
potoka bude navýšeno o  cca 1,5 m a  na  vzniklém prostoru bude 
vymodelováno nové klikatící se koryto, místy stabilizované kamen-
ným záhozem. Betonový stupeň u nátoku do Pískovny bude zrušen 
a nahrazen krátkým kamenným skluzem. Nad skluzem bude koryto 
rozšířeno až do stávajícího pole a vznikne zde malá vodní plocha. 
Součástí těchto úprav bude i přestavba mostu přes potok.

Stávající betonový kanál od výtoku z rybníka Martiňák bude zasypán 
a nový odtok bude vybudován jako přírodě blízké koryto s pozvolný-
mi břehy. Na poli vedle Martiňáku vyroste nová tůň o ploše 1800 m².

Úpravou projde i nátok a odtok z  rybníka Pískovna. Pomocný od-
tok v západní části Pískovny bude sloužit k zásobování přilehlých 
mokřadů vodou. V rámci výstavby tohoto odtoku bude zpevněna 
i cesta vedoucí od Svépravického potoka k brodu přes Rokytku. Na-
konec celou revitalizaci doplní nové výsadby stromů a keřů.

Hlavním cílem revitalizace je zpřírodnit a vylepšit další část pražské ze-
leně a zpříjemnit tak volný čas obyvatel Prahy v pražské přírodě.

Zbyněk Richter

Revitalizace Čihadla 
II. etapa - Svépravický potok

PŘ
ÍR

O
D

A
Dopravní situace v ul. Národních hrdinů
Vážení spoluobčané, 

koncem měsíce června byly ukončeny stavební práce na prodlou-
žení kanalizačního sběrače H v ul. Národních hrdinů. Tím nám od-
padly složité dopravní situace na této ulici v úseku od mostu přes 
Rokytku ke křižovatce s ul. Nad Rybníkem. Řidiči, projíždějící tímto 
úsekem, však budou muset čelit v době prázdnin dalšímu doprav-
nímu omezení, neboť v polovině července bude zahájena výstavba 
kruhového objezdu v prostoru před základní školou. Doufejme, že 
toto dopravní opatření, realizované TSK v programu BESIP (bezpeč-
nost silničního provozu), prospěje alespoň k částečnému vyřešení 
dopravní situace před školou v ranních hodinách. Projekt nemůže 
být realizován v plném rozsahu tak, jak byl původně navržen, pro-

tože s ním nesouhlasila farnost v Dolních Počernicích, na jejíž po-
zemcích byla situována parkovací místa pro vystupování žáků školy, 
přijíždějících do školy auty. Doufejme, že tuto nepříznivou situaci 
spojenou s parkováním vozidel před školou vyřeší vedení naší MČ 
v nejbližším období.

Výstavba stoky H se již přesunula do ul. Nad Rybníkem, kde je pod-
statně menší provoz a řešení dopravních situací nebude tak kompli-
kované jako na ul. Národních hrdinů.

Přesto si všechny řidiče dovolujeme požádat o maximální ohledupl-
nost v místě výše uvedených staveb.

Ing. Miloslav Král, zástupce starosty
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Nová série šesnácti pohlednic, ve kterých si na černobílých a barevných záběrech porovnáte Počernice včera a dnes, jsou k dostání  
v Informačním centru Dolních Počernic za cenu 6 Kč/ks. Autorkou krásných pohledů je paní Ivana Černá.

rád bych vás informoval o konání již 2. setkání absolventů ZDŠ Dol-
ní Počernice dne 12. června 2015 v Trámovém sále restaurace Léta 
Páně. Letošní setkání bylo součástí probíhajících oslav 130. výročí 
založení dolnopočernické školy. Jménem organizačního výboru 
uvítali přítomné bývalí žáci Josef Jahoda a Milan Nedvědil, čestný-
mi hosty byli současný ředitel základní školy Mgr. Jiří Schwarz a pan 
Zbyněk Richter, starosta MČ Dolní Počernice. 

Ředitel ZŠ pan Jiří Schwarz seznámil přítomné s akcemi, které pro-
bíhají v rámci 130. výročí založení školy. Pan starosta Zbyněk Richter 
informoval o aktivitách úřadu ve vztahu k  rozšíření stávající školy 
a dále o současném vývoji v naší městské části.

Poté již nastala volná zábava, při které jako vždy všichni zavzpo-
mínali na léta prožitá v naší škole, na množství zážitků, i na učitele 
a spolužáky, kteří se nemohli našeho setkání účastnit. 

Milí spolužáci, 
přátelé bývalé ZDŠ i dnešní ZŠ, 

Již dnes se těšíme na  další ročník, který plánujeme na  květen 
2016. Máte-li zájem, kontaktujte nás na e-mailové adrese spoluza-
ci19012@seznam.cz . 

Za organizační výbor Milan Nedvědil

Osobní asistence? Pomoc lidem, kteří to potřebují!
Potřebujete kvůli omezené pohyblivosti, nemoci, postižení nebo 
vysokému věku pomoci s činnostmi, které vám umožňují žít doma, 
v prostředí, které znáte a ve kterém jste spokojeni? Osobní asisten-
ce vám pomůže žít životem co nejvíce podobným tomu, na který 
jste byli zvyklí.
Osobní asistence je sociální služba, která je poskytována v  místě, 
které si sami zvolíte a v době, která vyhovuje vám. Službu si můžete 
objednat v průběhu sedmi dní v týdnu a dvaceti čtyř hodin denně, 
poskytování není omezeno „standardní“ pracovní dobou, jediným 
kritériem jsou potřeby klienta. 
Osobní asistent vám pomůže s vařením, úklidem, oblékáním, hygie-
nou, doprovodí vás k lékaři, na úřad v době, kterou si sami určíte, tak 
abyste mohli žít ve vašem domácím prostředí i v případě, že byste 
si tyto činnosti sami neobstarali. Oproti pečovatelské službě si mů-
žete osobní asistenci sjednat i o víkendu, v době mimo obvyklou 
pracovní dobu, a sami si určíte, kolik času vám osobní asistent bude 
věnovat.
Poskytování služeb osobní asistence vyžaduje na straně poskytova-
tele velkou míru zodpovědnosti, poctivosti, laskavosti při jednání 
s klientem a pečlivosti při výběru osobního asistenta. Všechny tyto 
požadavky splňuje nezisková organizace HEWER, kterou bychom 

vám rádi představili blíže. Poskytování služeb osobní asistence se 
ke  spokojenosti klientů věnuje již od  roku 1997, kdy společnost 
HEWER začínala. HEWER „ví, jak na to“ – jak vybírat osobní asistenty, 
aby byli profesionální a laskaví. Umí po dohodě s klientem určit op-
timální rozsah a náplň služeb osobní asistence. HEWER tak pomohl 
a pomáhá svým klientům žít v domácím prostředí co nejdelší dobu 
a co nejspokojeněji. 
Podrobnosti o  službách osobní asistence poskytovaných společ-
ností HEWER najdete na  www.osobniasistent.cz a  nebo vám je 
rádi poskytneme na telefonu 274 781 341.
V současné době také rozšiřujeme tým našich osobních asistentů 
ve  vašem regionu. Osobním asistentem se může stát každý, kdo 
má rád lidi a chtěl by pomáhat ostatním, je to zdravotně způsobi-
lý a bezúhonný člověk, který má dokončené základní vzdělání a je 
ochotný si ho dále doplňovat. Pracovní pozice osobního asistenta 
je velmi vhodná i pro studenty i aktivní důchodce, kteří mají zájem 
svůj čas věnovat pomoci druhým s možností přivýdělku. Pokud vás 
služba osobní asistence oslovila a máte o ni zájem, nebo chcete být 
sami prospěšní lidem, kteří se bez pomoci druhého člověka neobe-
jdou, kontaktujte nás na telefonu 777 155 552 nebo na e-mailové 
adrese: prahaB@hewer.org
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V minulém čísle Dolnopočernického zpravodaje jsme vám 
představili jeden z  nejmohutnějších památných stromů 
(dub letní) v hl. m. Praze. 

Dnes se pozastavíme na hrázi Velkého počernického ryb-
níka, abychom mohli obdivovat další unikátní jedince 
tohoto druhu, kteří se nacházejí poblíž bezpečnostního 
přelivu rybníka.

Jedná se o skupinu dubů letních (Qercus robur L), z nichž 
dva byly v r. 2008 vyhlášeny památnými stromy. Tyto duby, 
stojící na vzdušné straně hráze, jsou výjimečné svou veli-
kostí a  stářím. Jejich výška dosahuje téměř 35 m, obvod 
kmene ve výšce 130 cm od země je 428 a 458 cm. Průměry 
kmenů těchto stromů jsou135 a 146 cm, jejich stáří je od-
hadováno na 250 let. Duby jsou připomínkou původního 
porostu hráze, jsou v dobrém zdravotním stavu a mohou 
být odkazem pro další generace. V každém ročním obdo-
bí má skupina dubů na  hrázi počernického rybníka jiný 
nádech a je opravdovým zážitkem vnímat krásu a mohut-
nost těchto památných stromů.

Redakce DPZ

Památné 
stromy 
v Dolních Počernicích
II. část

Srdečné blahopřání 
k významnému životnímu 
výročí patří našim spoluobčanům:

Jubilanti z našich řad ve III. čtvrtletí 2015

Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně 
životní pohody.

Komise sociální, zdravotní a bytová

ČERVENEC
Milena Kočová, Zdeňka Holubová, Jan Pátek, 
Vladimír Masluk, Anna Trakslová, Jaroslav Šíma, 
Karel Burda, Marta Vogelová, Olga Severová 

SRPEN
Marie Karochová, Růžena Paloučková, Jiří 
Petrák, Jana Doskočilová

ZÁŘÍ
Jana Taubmanová, Zdeněk Čípa, Josef Vašina, Jan 
Nováček, Blažena Molišová, Hana Jaklová, Zbyněk 
Richter, Václav Procházka, Věra Holubovská, Miro-
slava Richterová, Rudolf Novák
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I Bc. Michala BŘÍZOVÁ, DiS.

Dovolte, abych vám tímto rozhovorem přiblížila osobnost herečky 
a zpěvačky šansonů Michaly Břízové, která se narodila a stále žije 
mezi námi v Dolních Počernicích...

Stala jste se herečkou a zpěvačkou. Kdy Vás to poprvé napadlo, 
co Vás k tomu vedlo, kdy Vás tyto profese oslovily?
Byl to vždy můj sen. Má vášeň. Já jsem člověk, který si jde za tím, co 
chce dělat. Nikdy jsem nedělala něco jenom z nutnosti, abych měla 
peníze. Šla jsem si za svým „proč“ a to byl a je umělecký svět. Stále 
jsem malovala, závodně tancovala latinskoamerické tance, k tomu 
jsem chodila na dramatický kroužek a hodiny zpěvu. Tyto tři směry 
(zpěv, tanec a divadlo) mě vedly k muzikálu. Mé první pokusy o při-
jetí na Pražskou konzervatoř (za podpory zpěvačky Lídy Nopové), 
později Konzervatoř Jaroslava Ježka, začaly při studiu na šestiletém 
všeobecném gymnáziu. Tyto pokusy byly bezúspěšné. Nakonec 
mne osud zavedl na hereckou školu, kterou jsem původně vůbec 
studovat nechtěla. Nevěřím na náhody, všechno je tak, jak má být. 
Měla jsem obrovské štěstí na pedagogy – Eva Horká, David Vejražka 
a zahraniční mistr – ruský režisér Lev Borisovič Erenburg, který patří 
k absolutní špičce ruské divadelní režie a pedagogiky. Vybral si náš 
ročník pro svůj projekt, a tím nastala obrovská spolupráce. Byli jsme 
mladí a lační po nových nepoznaných zákoutích světa hereckého. 
A tím největším nepoznaným koutem bylo takzvané živé herectví 
neboli herectví prožitku – metodika Stanislavského. Přineslo mi to 
úplně nejvíc pro moji uměleckou dráhu, co jsem kdy mohla dostat. 
A v té době, to jsem byla v prvním ročníku, mi přišel do cesty šan-
son ve formě libovolného předmětu. Co to je šanson? Kdo to zpívá? 
Znala jsem jen Edith Piaf a  Hanu Hegerovou. Ale postupně jsem 
začala zjišťovat, hledat a poznávat, jak je to těžký, úžasný hluboký 
žánr, až jsem se v něm pomalu našla a začala se v něm zabydlovat. 
Teď už se v něm doslova „rochním“ a užívám si to. Naplňuje mě zpí-
vat lidem a předávat jim opravdu maximum sebe.

A co jste si zpívala před šansonem, co mu předcházelo?
Byl to vždy muzikál, muzikálové písně. Chodila jsem na  spoustu 
konkurzů na muzikály, prošla tři řady Superstar a jeden Hlas Česko-
slovenska. Byla to dobrá zkušenost…

A co s Vámi neúspěch udělal? To musí člověka úplně srazit, se-
brat mu sebevědomí.
Sebevědomí to srazí, to je pravda. Ale já měla pořád intuici „zpí-
vej dál“. Obrovskou sílu jsem nabrala na studijní stáži v Rusku. 
Zde jsem si našla svoji pravou autenticitu a tzv. umělecké koře-
ní, na  kterém stavím i  svoji uměleckou dráhu. (Upřímný smích, 
reálné slzy.)

Než vystoupíte před své di-
váky, předchází tomu něja-
ké soustředění? Máte nějaký rituál, 
nebo dokonce nějaký talisman? Můžete mít 
i nějaký vážný osobní životní problém, ale lidi to neza-
jímá. Musíte před ně předstoupit v úplné pohodě a vyzařovat.
Jinak to mám před koncertem a jiné to mám na divadle. Na divadle 
musím mít opravdu čas sama na sebe a to jsem velmi sobecká. Vše 
musí být připravené. Dávám si hodinu na rozmlouvání, rozhýbání 
těla a koncentraci. Nemám problém odstřihnout se od případného 
trápení. A to díky tvrdé škole L. B. Erenburga. Není čas na fňukání. Je 
to též pokora k lidem, kteří přišli do divadla.

Skloubit při vystoupení více věcí dohromady (náročný text, 
pohyb, tanec, zpěv…) je asi hodně náročné. Stane se někdy, že 
Vám v důsledku toho vypadne text? Jak z toho „vybruslíte“?
Stane se mi to. Někdy se do toho prožitku tak ponořím, až se za-
pomenu a nevím, jak text pokračuje. Přiznám to, stalo se, diváci se 
zasmějí a  jde se dál. Nejvíce se tím baví můj klavírní doprovod – 
Martin Hořejší. To pak začíná rošťačit a dělá mi ještě větší naschvály.

Napadá mě otázka trémy. Jak to s ní máte Vy?
Trému mám vždy. Myslím, že to je v pořádku. Je to taková ta tré-
ma z pokory k řemeslu. Největší trému mám tehdy, když vím, že je 
mezi diváky někdo, kdo mi je vzorem. Myslím trému před prvním 
vstupem na scénu. Na jevišti už trému nemám. Tam už na ni není 
čas. Jsem v plné koncentraci na okamžik tady a teď. Na divadle si 
dáváme energii vzájemně, před vystoupením máme konkrétní ritu-
ál, vzájemně se obejmeme… Nakonec si s ní ale musí poradit každý 
sám. Tréma je strach… A co je strach? To je to, že si člověk nevěří… 
A já si zas pak řeknu: Věříš si? Umíš to? Umíš. Tak běž do toho a po-
dej ten nejlepší výkon, jaký jen umíš. A dám to!

K jakému dalšímu hudebnímu žánru máte vztah a co třeba po-
sloucháte?
Miluji vážnou hudbu. Poslech této hudby mi je naprostou siestou, 
kterou prožívám někdy až k slzám. Gurmánsky si užívám jakouko-
liv dobře udělanou hudbu. Teď je u mě např. na předních příčkách 
rapper Majk Spirit. V každém žánru si najdu to své. Tedy asi kromě 
dechovky, v ní jsem se ještě nenašla.

Míšo, co považujete za svůj největší profesní úspěch?
Je jich hned několik. To, že jsem mohla natáčet v Jižní Koreji ve ved-
lejší roli a podílet se na celovečerním filmu. Velkým úspěchem mi je 
kolektivní ocenění za inscenaci  na divadelním festivalu Bitei v Mol-
dávii, kolektivní ocenění za inscenaci na mezinárodním divadelním 
festivalu Tvoj Šanc v Rusku. Dále možnost natáčet s režisérem Iva-
nem Pokorným v seriálu Vraždy v kruhu a spolupracovat na seriálu 
Policie Modrava v režii Jaroslava Soukupa.

Jaké máte jiné zájmy než zpěv? Co děláte, když relaxujete a co 
Vás nabíjí z jiných oborů?
Nabíjí mě sport, přátelé, četba, cestování a  všeobecně poznávání 
nových věcí. To jsem celá já. Chci stále poznávat nové věci, vzdě-
lávat se a  stále se učit všemu novému. Ale už ne tak, že bych šla 
studovat třetí vysokou školu…

Věříte v něco?
Nejsem křtěná, tedy věřící v tomto slova smyslu nejsem. Ale věřím 
v anděly. Jsem přesvědčená, že je kolem sebe mám. Ochraňují mě 
a hlídají. Hodně pracuji s intuicí a dávám na vnitřní pocit, protože 
ten je vždy stoprocentní. Teď už jsem na  cestě, kdy věřím sama 

Herečka, zpěvačka
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Iv  sebe. To je asi to největší, co jsem potřebovala k  té mé kariéře. 

Život si užívám každý den naplno a jsem neskutečně šťastná.

Míšo, můžete mi říct, co teď máte v nejbližší době před sebou 
a jak potom bude vypadat Vaše relaxační léto? Budete ho mít? 
Já vlastně relaxuji nonstop. I  když pracuji, tak zároveň relaxuji. 
(Smích)

Tak co Vás hlavně čeká, na co se nejvíc těšíte?
Těším se na vše, co je přede mnou. Vzniká velký projekt – mé webo-
vé stránky (www.michalabrizova.com), na  kterých pracuje velký 
realizační tým na Slovensku. Moji příznivci mě tak více poznají, mo-
hou si rezervovat vstupenky na koncerty a divadlo, číst mé blogy 
a sdílet mé aktivity. Na prázdniny plánuji koncerty na parníku a na-
táčení nového seriálu. Od září bychom s Martinem chtěli pracovat 
na vydání CD. Mým snem je, aby ho pokřtila Hana Hegerová. Kdo 
jiný by to měl být než ona. Ona je ten, kdo mi dal onu cestu a směr, 
kterým se ve zpěvu ubírám.

To bych Vám moc přála, Míšo. A setkaly jste se spolu někdy?
Nikdy. Když jsem chtěla setkání a seznámení uskutečnit, zhoršil se 
její zdravotní stav a skončila v nemocnici. Chtěla bych jí říct, co pro 
mne znamená…

Zpíváte dobře i francouzsky. V jakých dalších jazycích zpíváte?
No, jeden šanson je i v němčině, a  to je jazyk, který nemám moc 
ráda. Dále zpívám ve francouzštině, slovenštině a teď se ke mně do-
staly šansony v ruštině. A ty mají neskutečnou hloubku.

A v kterém jazyce se Vám zpívá nejlépe?
Ve francouzštině. Ale těším se, až se francouzsky pořádně naučím. 
Je mým snem zpívat ve Francii. Francouzština mi je nejbližší. Chci si 
udělat kurzy ruštiny, francouzštiny a pořádně si dopilovat angličtinu.

Máte hodně plánů, tak ať se Vám všechny podaří uskutečnit.
Je to vše dřina, ale je důležité dát sebe na první místo. To jsem se 
naučila a je to ten můj největší zlom, který nastal. Uvědomila jsem 
si, že pokud nedám sebe na první místo, nemohu být dobrá v tom, 
co chci dělat.

Pro Vaši profesi je jistě velice důležitá také životospráva. Tak 
nám trochu přibližte, co pro ni děláte?
Cvičím, ráda běhám, dodržuji pitný režim – jsem vyznavačem dob-
rých vín, medituji a jsem masožrout. Nic nepřeháním, ale samozřej-
mě na sobě stále pracuji. Bez toho to nejde.

Kdo nebo co je pro Vás v životě úplně nejdůležitější?
Určitě rodina. Já to tak mám, ta je pro mne vším. Rodinné vztahy 
jsou pro mne neskutečně důležité. A přátelé. Ryzí přátelství.

Úplně s Vámi souhlasím a mám to stejně. Nakonec mám tako-
vé odlehčující otázky, které se týkají minulosti. Blíží se 130. 
výročí naší základní školy v  Dolních Počernicích. Jak na  roky 
v této škole vzpomínáte a jestli tam je ještě někdo z pedagogů, 
na koho vzpomínáte opravdu ráda, můžete se zmínit i v opač-
ném případě o těch, na které nevzpomínáte raději vůbec, a co 
pro Vás znamenalo vyrůstat a vzdělávat se tady v Dolních Po-
černicích v tom základu?
Myslím, že tehdy byla úplně jiná generace dětí. Do školy jsme se tě-
šili, užívala jsem si dětství takové, jaké mělo opravdu být, a i ve ško-
le jsme byli kamarádi. Vzpomínám na  to moc ráda. Pro mne ne-
zapomenutelné okamžiky byly pozemky s panem Vackem. To byla 
osoba, která pro mě moc znamenala – a kdyby byl živ, tak bych mu 
to ráda řekla znovu. Vždy si uměl zjednat pořádek a myslím, že i ti 
největší rebelové třídy ho milovali. Byla s ním neskutečná legrace 
a  jeho smích si pamatuji dodnes. I  to sázení ředkviček bych dala 

dohromady... On nás miloval a my jeho. Nikdy na něj nezapomenu. 
To je dar, který ta škola dostala – a možná ani nebyl doceněn za to, 
co dokázal. To byl „pan Učitel“, kterého si nesmírně vážím. Hodně mi 
toho předal od základu.

A já jsem moc ráda, že jste ho zmínila. Měla jsem čest ho ještě 
poznat a velice mne překvapilo, když jsem se od něj dozvěděla, 
že se na jeho výchově a vzdělávání podílel krátkou dobu i můj 
tatínek, tehdy na prvním stupni základní školy nedaleko Kra-
borovic na Českomoravské vysočině, odkud pan Vacek pochá-
zel. Konfrontace se minula jen o pár týdnů. Tatínek zemřel asi 
měsíc před mým nástupem na počernickou školu…
A pan učitel Schwarz. Směji se, jen co si na to vzpomenu. Byl velmi 
mladý a věřím, že ho všechny holky milovaly. Učil nás tělocvik. Já 
jsem byla jako dítě taková korpulentní, takže cvičit vedle něho bylo 
strašné. Visíte nemožně na hrazdě v tom ještě nemožnějším bílém 
tílku a modrých rajtkách a vedle vás ten krásný pan učitel… Je vtip-
né se k tomu vrátit. Já mám to samé, jak říká Bára Hrzánová v Hrdým 
Budžesovi: „že tělocvik je jenom k tomu, aby se trápily malý tlustý 
děti“. Tak tohle byl pro mne tělocvik.

Budeme přát této škole, aby měla těchto osobností víc…
Já obdivuji každého, kdo v dnešní době učí. Takový člověk musí mít 
obrovskou energii a  trpělivost. A  pokud to dá, tak klobouk dolů. 
Stačí mi vidět děti, jak jdou ze školy nebo jak se chovají v restau-
racích, a nemám pro to pochopení. Takže obdivuji každého, kdo se 
jen odhodlá učit.

Míšo, chtěla byste ještě něco popřát této škole do dalších let?
130 let je úctyhodná doba. Škole přeji, aby dělala maximum pro 
žáky a  začala se věnovat osobnímu rozvoji. Hodně zajímavé věci 
jsem se dočetla ve  Zpravodaji. Velice mne oslovily masáže mezi 
žáky a  názory rodičů. To je úplná „pecka“. To je osobní rozvoj. To 
kdyby probíhalo na  školách, děti by přemýšlely úplně jinak. Já 
sama jsem si prošla různými osobními rozvoji a  měla jsem mož-
nost učit se od těch nejlepších (Marie Diamond, Mark Dzirasa aj.). 
Je to o  lásce a  doteku. O  tom, co lidi už ztrácí. Přála bych škole, 
aby měla takové pedagogy, kteří pochopí ty žáky. Protože teprve 
potom může dojít k tomu, že žák pochopí učitele. Netrápit děti, ale 
najít v nich talent. Když v nich nebudeme zabíjet talent, tak všichni 
budeme dělat to, v  čem jsme dobří, a  budeme šťastní. To je má 
filozofie života.

To jste krásně řekla a já souhlasím. Tak, Míšo, strašně moc Vám 
děkuju za rozhovor.
Já děkuju, nesmírně jsem si to užívala.

S Michalou Břízovou si povídala Ivana Hájková
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Městská část Praha – Dolní Počernice 
na přelomu měsíců května a června pořá-
dá pravidelně dvě vždy hojně navštěvova-
né akce. První patří dospělým, i když se to 
na ní dětmi doslova hemží. Jedná se o Svá-
tek sousedů, jehož význam v Počernicích 
přerostl, co se návštěvnosti týče, do  roz-
měrů středně únosných. 
Koná se pravidelně, vždy poslední úterý 
v měsíci květnu, na malém nádvoří našeho 
úřadu. Mezi pravidelné návštěvníky patří 
nejen obyvatelé Dolních Počernic, ale i ně-
kteří sousedé z  okolních městských částí. 
Letos byly pro návštěvníky připraveny dvě 
výstavy – konfrontační – fotografická: „Po-
černice dříve a  nyní“ a  výstava „Výtvarné 
školičky“, která působí při ateliéru zdejší 
rodačky – výtvarnice a  grafičky paní Olgy 
Stárkové. Obě výstavy se setkaly s  velmi 
kladným ohlasem.
Doslova v obležení byl i pan starosta Zby-
něk Richter, který neúnavně informoval 
občany o  chystaných akcích zahrnutých 
do  Územního rozvoje a  Metropolitního 
plánu. 
Líbilo se i vystoupení malých děvčátek z Ta-
neční skupiny HIT Ivy Dluhošové, která do-
slova rozpohybovala celé nádvoří. 
Večeru pak tu správnou jiskru dodalo vy-
stoupení oblíbené hudební skupiny To-
mášové, která k nám pravidelně zajíždí až 
z  Kutné Hory. O  tom, že jsme se všichni 
dobře poměli při opékaných selátkách, 
dobrém pivu i  sousedy donesených dob-
rot již netřeba psát.
Letošní Svátek sousedů patřil mezi ty dob-
ře strávené dny – při dobrém jídle a v pří-
jemné společnosti.

O  několik dní později (v  sobotu 30. 5. 
2015) se konala Oslava DNE DĚTÍ. Celé 
této velké akci předcházelo velké dilema: 
„Kde oslavu uskutečnit?“ Jak jistě všichni 
víte, zámecký park, obvyklé místo konání 
Dnů dětí, prochází rozsáhlými stavebními 
i  dendrologickými úpravami a  jak známo 
na „stavbu“, kterou park v tuto chvíli je, je 
pouze omezený a někde i zakázaný vstup. 
Ve  hře byly dvě varianty. Uspořádat Den 
dětí jako POPOLEZ (Pochod pohádkovým 
lesem) v okolí rybníků Martiňák a V Pískov-
ně. Zde však chybělo zázemí, potřebné pro 
organizátory, kterých bývá vždy až kolem 

osmdesáti. Nakonec se ukázala nejvhod-
nější varianta vypůjčit si prostor (v majet-
ku hl. města Prahy) po bývalé firmě Oseva, 
který je přístupný z ulice K Zámku a který 
sousedí s pozemkem zdejší základní školy.  
Spojili jsme se proto s ředitelem ZŠ panem 
Mgr.  Jiřím Schwarzem, jehož škola letos 
oslaví 130. výročí svého založení, a  byla 
hned tak říkajíc „ruka v rukávě“. K prostoru 
po  bývalé Osevě se díky odstranění jed-
noho dílu drátěného plotu přidala i  část 
pozemku základní školy, se zázemím v bu-
dově tělocvičny. Den dětí se konal jako 
předzvěst chystaných oslav založení školy, 
což všichni organizátoři deklarovali mod-
rým tričkem s emblémy MČ a ZŠ na prsou 
a obrázkem staré školy a nápisem „Je nám 
130 let“ – na zádech. 
Ukázalo se, že tato volba byla oprav-
du šťastná. Všichni, i  přes neuskuteč-
něnou avizovanou pohádku „O  zajíčkovi 
a  velké mrkvové záhadě“ (divadelníci, 
oproti datu na objednávce, hledali diváky 
v neděli, o den později), byli s tímto alter-
nativním prostorem navýsost spokojeni. 
Všechno bylo totiž krásně pohromadě. 
Nebylo nutné hledat jednotlivá stanovi-
ště – všichni jsme na sebe viděli. Dešťové 
mraky zahnalo sluníčko, vuřty za vítězství 
v jednotlivých soutěžích voněly, až se sliny 
sbíhaly – všichni jak organizátoři, tak sou-
těžící – byli v pohodě a spokojeni.
Vlastním životem, na hřišti U koní, si téhož 
dne žil i malý velký parkúr pana Josefa Vav-
rouška. Koní i návštěvníků bylo též bezpo-
čet a  diváci nešetřili zaslouženou chválou 
jak nad výkony jezdců, tak i celkovou orga-
nizací vlastního závodu.

Městská část Praha – Dolní Počernice dě-
kuje všem, kteří 30. května připravili pro 
naše děti hezké sváteční odpoledne. 
Byli jimi: především učitelé a  žáci ZŠ, ob-
čanské sdružení Počin, rodinné centrum 
Veselý čertík, Lesní školka „V mechu a kap-
radí“, klub důchodců, hotel Svornost, pra-
covníci zdejšího Úřadu a  mnoho dalších 
pomocníků z  řad občanů Dolních Počer-
nic. Zvláštní poděkování pak patří pracovní 
četě ÚMČ pánům Václavu Haškovi a Václa-
vu Hořánkovi, kteří pomohli zajistit hladký 
průběh obou akcí.
 Vlasta Václavková

DVA VELKÉ SVÁTKY 
v jednom týdnu
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České republiky

Foto: Anička Fénešová a Světla Parkanová
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Léto je čas dovolených,odpočinku,čas výletů a pohody. Snadno se 
však může stát, že podceníme některé letní nástrahy, a tak by nám 
mohl letní svěží koktejl zhořknout. Píšeme a dáváme praktické rady 
na léto každý rok a nejinak tomu bude i letos.

Klíště – rychle vykývat - nejlépe do  24 hod, dezinfikovat před 
i po zákroku, sledovat reakci na kůži, zjistit si promořenost oblasti 
napadení na hygienické stanici (v letech 2013–2014 byl zazname-
nán  nárůst výskytu klíšťové encefalitidy). Je důležité sledovat místo 
přisátí klíštěte. Pokud je skvrna veliká, má červený okraj a bílý střed, 
je nutno s touto kožní afekcí vyhledat lékaře, neboť může zname-
nat boreliozu. Její potvrzení je však možné z odběru krve až po 4 
týdnech. 

Slunce – přehnaný pobyt na  slunci vede k  úpalu, popálení kůže, 
u  menších dětí až k  mírné dehydrataci - vždy používat pokrývku 
hlavy, dobré opalovací krémy, vitaminy a  zvýšený příjem tekutin 
zvláště při sportu.

Angíny – jsou v  létě hojné, hlavně v důsledku častých teplotních 
výkyvů, které již pozorujeme i letos. Na angínu může vznést pode-
zření i laik, neboť krk je opravdu zarudlý a výrazně červený, po ote-
vření úst můžeme vidět bílé čepy. Na výskytu angín se také podílí  
všudypřítomná klimatizace.

Průjmová onemocnění – salmonelové či jiné bakteriální nákazy, 
virová průjmová onemocnění (pozor na  rotaviry, noroviry  u  dětí 
mezi 6. měsícem a 2. rokem) jsou hlavně pro kojence a malé děti 
velmi nebezpečná. Nepijme vodu z neprověřených zdrojů, při ces-
tování se vyplatí vozit s sebou černé uhlí, Smectu, Imodium či Er-
cefuryl. Hlavně dodržovat hygienu u dětí, ale i u dospělých, neboť 
často zaznamenáváme velmi nebezpečná průjmovitá onemocnění.  

Alergické reakce – v létě na pohotovost přicházejí lidé s alergický-
mi reakcemi na štípnutí, kousnutí, ale také s alergií na vodu z ryb-
níka, řeky, potravinové alergie atd. Důležité je vyvarovat se štípnutí 
hmyzem do oblasti hlavy a krku. Alergici s sebou vozí antialergika 
(Claritine, Zyrtec, Fenistil kapky či dobrý je Fenistil gel, resp. Recto-
delt čípek - ten u silných alergiků). První pomoc spočívá v ledování 
postiženého místa. 

Praktické rady na letní dovolenou 

Lékaři v době 
prázdnin
Ordinační doba pediatrie zůstává po dobu prázdnin nezmě-
něna MUDr. Radina a MUDr. Nožičková se vzájemně zastupují. 

Tel. 723 582 622

Ordinační doba alergologie - MUDr. Jan Radina,  
www.alergologie-pediatrie.cz
Za Poštovskou zahradou 588, Běchovice, tel. 723 582 622
V době prázdnin v termínech: červenec:  13. 7.   
 srpen:  3. 8., 17. 8., 24. 8., 31. 8.
Vždy pondělí 13.30–17.00 hod.

Ordinace pro dospělé - MUDr. Hana Nováková
Dovolená v termínu 27. 7. - 7. 8.
V době dovolené zastupuje:
MUDr. Viera Zemanová, Za Poštovskou zahradou 479, 
Praha 9 - Běchovice, tel. 281 930 86

Nedotýkat se zvířat uhynulých či jinak zraněných, zvláště pokud 
se chovají nepřirozeně. Při cestách do zahraničí je dobré informo-
vat se u vaší pojišťovny, jakou míru zdravotní péče v cizině pokryje, 
eventuálně se připojistit. Cestujete-li do oblastí exotických, jistě je 
nutné prokonzultovat v  dostatečném předstihu nutná očkování 
(např. v Centru cestovní medicíny ve FN Vinohrady).

Každý by měl znát, na co a kdy byl naposledy očkován (tetanus, 
klíště, meningokok atd.), při cestách do ciziny či exotických krajin je 
nutno zvážit očkování proti žloutence typu A či břišnímu tyfu, žluté 
zimnici atd.

Teď už jen sbalit kufry a oddechovat bez nemocí, úrazů a stresů.

MUDr. Pavel Boček

Ve čtvrtek dne 21. 5. 2015 se v trámovém sále restaurace Léta Páně 
uskutečnilo první letošní vítání občánků, které pravidelně pořádá 
naše městská část. 

Za účasti pana starosty Zbyňka Richtera, jeho zástupce p. Bc. Milana 
Nedvědila, radního Jana Šroubka a organizátorů akce - členů  KSZB 
bylo přivítáno sedmnáct novorozenců. 

Byli jimi: Šimon Květ, Václav Kněz, Petr Sklonný, Václav Krejča, Rocco 
Debono, Vítězslav Voráč, Jaroslava Mrázková, Vítězslav Langmajer, 
Veronika Řádová, Sofie Vizingrová, Martin Hora, Anna Hořánková, 
Ondřej Zajíček, Matouš Mareček, Daniel Lonie, Eliška Komendová 
a Adéla Mášková.

K slavnostní atmosféře celého odpoledne přispělo i hezké vystou-
pení žáků ZŠ, kteří pod vedením p. učitelky Ivany Hájkové  připravili 
pro tuto příležitost pásmo písní a veršů.

Všem dětem přejeme pevné zdraví a aby se jim v životě dobře vedlo.

Komise sociální, zdravotní a bytová 
Foto Luděk Petraš

Vítání občánků



18

Noc kostelů 2015 aneb 
Krásná tradice u nás v Dolních Počernicích
Psal se pátek 29. května 2015, 18.00 hod. Dolními Počernicemi  se line 
zvonění. To zvon v kostelní věži zve a vítá první návštěvníky Noci kos-
telů. Po  roce (ani se tomu nechce uvěřit, ale kalendář holt nelže) se 
totiž náš kostel Nanebevzetí Panny Marie opět připojil spolu s mnoha 
dalšími pražskými svatyněmi k této krásné celostátní akci.  Informač-
ní regionální brožurka udává letos 235 objektů, ale skutečný počet 
zúčastněných byl ještě vyšší. Pro srovnání, v roce 2011 seznam čítal  
jen  81 adres pro Prahu a 52 pro Středočeský kraj. 

Nejprve návštěvníky krátce přivítal starosta obce pan Zbyněk Rich-
ter, který vyjádřil naději, že se dolnopočernický kostelík stane při-
rozeným centrem setkávání širší veřejnosti. Poté se ujal slova otec 
Pavel Čáp. Krom srdečného pozdravu účastníkům vyzdvihl spolu-
práci a  finanční podporu ze strany Úřadu MČ. Zvláště pak ocenil 
zásluhy pana starosty při čerpání dotací z fondů EU, díky nimž bylo 
upraveno okolí  kostela (mně osobně se velmi líbí zákoutí se sochou 
sv. Jana Nepomuckého a  dvouřadým schodištěm, tento pohled 
na kostel směrem od Pivovaru mi nejspíš nikdy nezevšední, a když 
ještě trochu odbočím, tak prý toto citlivé architektonické řešení 
propojení kostela, Pivovaru a  pěkně zrenovovaného zámeckého 
parku bývá i  motivem  pro snoubence, jež si pak vyberou pro svou 
svatbu právě náš dolnopočernický kostelíček), a  též z  těchto pro-
středků mohly být zrestaurovány vzácné románské fresky náhodně 
objevené v presbytáři kostela.

Prohlídka zrestaurovaných fresek a komentovaná prezentace (při-
pravená paní Marcelou Krňávkovou) o historii a působení kongre-
gace salesiánů, kteří naši farnost spravují a letos si připomínají 200 
let od narození svého zakladatele svatého Jana Boska, byly hlavní 
programovou náplní  letošní Noci kostelů, která však byla doplněna 
osobním rozhovorem. Tato individuální blízkost mne na naší Noci 
kostelů moc těší. Příležitost k otevřenějšímu popovídání je velkou 
výhodou našeho nevelkého periferního kostelíka, protože v centru 
Prahy byla návštěvnost doslova masová. K nám zavítalo celkem 68 
lidí různého věku, bydliště i smýšlení. Ano, bezpečně vím, že mezi 
těmi, kdo sem, na okraj Prahy vážili cestu (a tím se vzdali možnosti 
stihnout mnohem více objektů nahuštěných ve středu města), byli 
i ti, kteří běžně do kostela nechodí. Věřím, že se všichni u nás cítili 
dobře. A to i díky paní Hance Jirsákové, která  pro návštěvníky opět 
s láskou upekla, ozdobila a zabalila své tradiční perníkové kostelíč-
ky coby milou ze srdce darovanou upomínku. Zájemci si též mohli 
zakoupit brožurku detailně popisující nástěnné malby a historii kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích.
Kdo nestihl letošní Noc kostelů, a rád by viděl fresky, popř. si 
zakoupil výše uvedenou brožurku, nemusí čekat na příští rok. 
Příležitost má každou neděli po mši sv., která během prázdnin  

začíná v 8.30 hod. POZOR, mše od 10.00 hod. se koná jen bě-
hem školního roku! Nově upravená brožurka doplněná barev-
nými fotografiemi stojí 10 Kč.

Rovněž za farnost srdečně všechny zvu na poutní slavnost Pan-
ny Marie Nanebevzaté, která se koná v neděli 16. srpna 2015.

Program: 
8.30 růženec, 9.00 mše svatá, cca 10.00 – 12.00 přátelské popo-
vídání a  občerstvení za  kostelem + možnost prohlídky fresek, 
12.00 závěrečné požehnání

Na  celostátní již „zaběhnutou“ akci Noc kostelů plynule navázala 
premiérová pražská akce Dny víry, do níž se naše farnost rovněž za-
pojila. Ale o tom už se podrobněji dočtete v příspěvku hlavní orga-
nizátorky paní Marcely Krňávkové. 

Mirka Šílová

20. Zahradní slavnost Babí léto v Dolních Počernicích 
se v letošním roce nebude konat počátkem září, neboť v té době budou probíhat dokončovací práce na roz-
sáhlé akci „Revitalizace a  ochrana historicky cenného území zámeckého parku v  Dolních Počernicích“.  
Termín oslavy Babího léta bude stanoven později, aby se shodoval se slavnostním otevřením zámeckého 
parku v nové podobě.
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Hus a naše doba

ŠKOLA v našem kostele

Letošní rok, kdy si připomínáme šestisté výročí úmrtí mistra Jana 
Husa, který byl 6. července 1415 církevní a světskou mocí v Kostni-
ci odsouzen ke smrti upálením, nás přímo nutí se zastavit a zamy-
slet jak nad Husovým strastiplným údělem, tak i sami nad sebou, 
kteří jsme členy tohoto národa.

Protože po jeho smrti nám Čechům nemělo zůstat vůbec nic, spo-
lu s ním byly spáleny všechny jeho spisy a popel u hranice vhozen 
do řeky Rýna. Měl být zapomenut jednou provždy.

Není města, kde by ulice či náměstí nebyla označena jeho jménem. 
A  přece kolik z  nás kromě data úmrtí, které si pamatujeme ještě 
od školních let, o něm víme velice málo. Snad ještě to, že jméno Hus 
a pravda patří k sobě. A přece pravda, pro kterou zemřel, vehement-
ně zastával a jako kazatel zvěstoval v pražské Betlémské kapli, ne-
byla pravdou jeho, ale pravdou Boží, která je obsažena v Bibli. Jemu 
se stal pravdou života Ježíš Kristus. Hus v  této 
poznané pravdě žil, nikdy ji nezradil, ani když si 
mohl zachránit život a raději ho obětoval.

Právě v  tomto jubilejním roce Husovy mučed-
nické smrti bychom si měli uvědomit, že Hus 
a husitství je v každém z nás i přes ta dlouhá sta-
letí. Ať mu byli mocní nakloněni či ho zatraco-
vali, většina národa k němu měla osobní vztah 
a on byl a stále je kladným příkladem.

Když píši tyto řádky, myslím na  ty dolnopočer-
nické občany, kteří 31 let, co jsem zde byl fa-
rářem, sedávali pod mou kazatelnou, jako byli 
manželé Winterovi, Engelovi, Lenzovi, Marie 
Mařencová a  její bratr Jiří Görner a  mnozí dal-
ší, kteří svými životy přesahovali život církevní 
a vykonali mnoho dobrého jako místní občané.

Na známou a navštěvovanou akci Noc kostelů, která každým rokem 
probíhá i  v  kostele v  Dolních Počernicích, navazovala letos popr-
vé akce s názvem Dny víry. Uskutečnila se v termínu 30. 5. až 6. 6. 
v celé Praze. V kostelech byly připraveny zajímavé programy s te-
matikou vztahující se ke  křesťanství, k  jeho současnosti i  historii. 
U nás v kostele jsme připravili program s prohlídkou pro třídy Zá-
kladní školy v Dolních Počernicích s názvem „Za záhadami v našem 
kostele.“ Přihlásilo se 11 tříd, které se programu zúčastnily. Mile nás 
překvapil tak velký zájem a z reakcí dětí i učitelů doufáme, že se jim 
návštěva s výkladem líbila. 

Děti si mohly zkusit zazvonit na zvonek u sakristie, seznámit se s tím, 
co je kazatelna, a zkusit si na ni vystoupit. Mohly z ní něco zazpívat 
a nebo přečíst vybraný text. Dozvěděly se, co je paškál, křtitelnice, 
oltář nebo svatostánek. Podrobně jsme s dětmi hovořili o záhadě 
a pokladu velmi vzácném: románských nástěnných malbách. Pro-
hlédly si o nich krátkou prezentaci a po jejím zhlédnutí měly najít 
jednotlivé motivy nástěnných maleb, které v  ní viděly, a  umět je 
pojmenovat. Myslím, že jim to šlo výborně. Děti měly mnoho dota-
zů a některé třídy se mohly setkat s naším panem farářem Pavlem 
Čápem, který jim rád odpovídal. 

Dostali jsme od dětí několik milých pozorností. Tou první byly na-
kreslené obrázky kostela a  tou druhou bylo rozhodnutí třídy 4.  B 

po návštěvě našeho kostela věnovat peníze na opravu varhan. V pá-
tek 19. 6. přišla třída s paní učitelkou Hájkovou na faru předat vybra-
nou částku 1510 Kč od dětí i rodičů. Rozhodli se, že si za věnované 
peníze adoptují 5 varhanních píšťal a s radostí si odnášeli pamětní 
list s vybranými píšťalami. Velice mile nás snaha dětí, paní učitelky 
i rodičů překvapila a potěšila. Děkujeme!!!

Marcela Krňávková

Po celé zemi, ale i ve světě se konají vzpomínkové akce na Husa. 
Budou se konat i  ekumenická shromáždění. K  tomu pomoh-
lo i v  roce 1999 slovo papeže Jana Pavla II., který Husa prohlásil 
za  církevního reformátora a  jeho kruté smrti litoval. Ale dodnes 
jsem se nikde nedočetl, že by klatba uvalená na Husa byla Církví 
římskokatolickou zrušena. Navíc ani ne rok po  Husově smrti byl 
na tom samém místě upálen Husův přítel Jeroným Pražský.

Husovo výročí nám dnes chce říci, že velikost člověka není v tom, 
co říká a co vlastní, ale jaké životní zásady zastává. A tak přemýš-
lejme o svých vlastních postojích k životu a o postojích a zásadách 
těch, co spravují naši zemi. Ale nepřeslechněme ani to, co přes hra-
nice věků právě nám Čechům Hus vzkazuje: „Prosím vás, abyste se 
milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli.“

René Hradský, farář Církve československé husitské
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RT Královna sportu v Dolních Počernicích
První letní den připadl letos na neděli 21. června. Počasí sice spíše aprílové, ale to ani v nej-
menším neodradilo návštěvníky 6. ročníku závodů v lehké atletice. Malí i velcí, hubení či troš-
ku kulatější, sportovci tělem i  duší nebo „jen“ nadšení fanoušci – ti všichni se v  počtu více 
než dvojnásobném oproti loňsku nahrnuli na naše školní hřiště. Přestože prezence praskala 
ve švech – zaregistrovalo se celkem 96 účastníků – závodit se začalo s minimálním zpožděním.

Nejsilněji zastoupené kategorie byly tentokrát „Předpřípravka chlapců“ (2007–2008) a „Pří-
pravka dívek“ (2004–2006). Ze všech úctyhodných výkonů uveďme pár nejlepších: 

skok daleký…512 cm…David Dobiáš (2001) – Sokol Královské Vinohrady (vítěz trojboje)

skok daleký…413 cm…Stella Chaloupková (2004) – ŠAK Novoborská (vítězka čtyřboje)

hod míčkem…33 m…Kristýna Bautzová (2004) – Sokol Dolní Počernice… Kristýnka bojovala statečně i v běhu na 350 m, celkové 
3. místo ve čtyřboji jí však uniklo o jeden jediný bod. Kompletní výsledky najdete na www.atletika-dp.wz.cz.

Po dokončených disciplínách se průběžně rozdávaly diplomy, medaile, sladké odměny a hlavně gratulace a úsměvy. Ty vydržely i na tvá-
řích obětavých organizátorů až do večera. Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich pomoc a těšíme se na příští rok!
 Markéta Brožová

PRAŽSKÝ TRIATLON
neděle 19. 7. 2015

start v 9.00 hod. 
tentokrát u rybníka Eliška 

v Horních Počernicích
dostupnost z ulice K Hrázi

(z důvodu revitalizace parku v Dolních Počernicích)

IV. ročník Pražského triatlonu se koná tradičně pod záštitou 
pana starosty Zbyňka Richtera. Závod je určen pro všechny vě-
kové a výkonnostní kategorie včetně dětí, které mají startovné 
zdarma (při včasné registraci). Dospělí závodníci mohou vybí-
rat ze tří možných obtížností tratí (HOBBY, KLASIK a  SPORT). 
Každý si tak přijde na  své a  nemusí se bát začít s  triatlonem 
právě na  našem závodu. Na  všechny závodníky včetně dětí 
čeká profesionální sportovní servis v  podobě čipové časomí-
ry, startovních čísel, depa, pořadatelské služby, občerstvovací 
stanice a mnoho dalšího. Závod odkomentuje redaktor České 
televize Stanislav Bartůšek a mezi závodníky se představí mistr 
České republiky v dlouhém triatlonu Tomáš Mika. Část výtěž-
ku je věnována na pomoc tělesně postiženému plavci Tomáši 
Hlavinkovi a  jeho cestě na mistrovství světa. Součástí akce je 
doprovodný program pro celou rodinu (skákací hrad, dětské 
aktivity, občerstvení, živá hudba).

Těšíme se na setkání na startu. Buďte mezi závodníky či diváky. 
Děkujeme všem za  toleranci a pochopení dvouhodinové do-
pravní uzavírky (10–12 hod.) na trase Dolní Počernice (od Golf 
resortu ČM) – Horní Počernice – Běchovice.

více na www.htriatlon.cz

 Markéta Brožová
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Vážení přátelé,
v  polovině dubna byla 
brigádou odstartována te-
nisová sezóna na  kurtech 
v  Dolních Počernicích. 
Květen zahájily soutěže, 
kde se naši závodní hráči 
účastní mistráků ve  3. a  4. 
třídě smíšených družstev 
na území Prahy. 
Nově jsme přihlásili do „BABY 
soutěže“ nejmenší tenisové 
naděje a ti ještě menší hostují v Pacově u Říčan, kde hrají „MINI tenis“. 
Další početnou základnu tvoří neregistrovaní hráči, kteří se účastní 
soutěže „BUĎ FIT“ na Praze-východ. Pro členy klubu pořádáme bě-
hem letní sezóny vlastní „Ligu SoDoPo“. 

Také jsme mezi námi přivítali hendikepované sportovce – tenisty-
-vozíčkáře, kteří nám všem ukazují, že ani fyzické omezení není pře-
kážkou v aktivním sportovním životě. 

Koncem června jsme odehráli turnaj „Nazdárek“.
8. srpna 2015 bychom rádi pozvali všechny tenisové příznivce 
na 2. ročník otevřeného tenisového turnaje. Výtěžek z této sportov-
ní akce bude věnován nadaci Sluneční paprsek. 

Sezónu zakončíme v září turnajem Babího léta a zároveň vyhlásíme 
vítěze Ligy SoDoPo.
 Za VV tenisu Antonín Zoubek

Tenisová sezóna 
na kurtech  
SoDoPo v plném proudu

2. ročník tenisového turnaje pro Občanské sdružení Sluneční paprsek
Zveme Vás na 2. ročník otevřeného tenisového turnaje, který pořádá Tenisový oddíl TJ Sokol Dolní Počernice

v sobotu 8. 8. 2015 od 8.30 hodin na tenisových kurtech v Dolních Počernicích. 
Startovné: 500 Kč

Přijďte si zahrát, pobavit se a podpořit dobrou věc!
Přihlášky přijímá paní Květa Langhamerová na tenisových kurtech v Dolních Počernicích. 

Hráči budou rozděleni do výkonnostních skupin.
www.sodopo.cz, kontakt: 724 410 088
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Oddíl košíkové má dlouholetou tradici a  jeho založení směřuje až do roku 1942, 
kdy ve velmi skromných podmínkách se několik nadšenců začalo učit umění pod 
děravými koši.

 Naše historie je velmi dlouhá, bohatá a je možné se s ní detailněji seznámit na na-
šich webových stránkách. V současné době má náš oddíl 95 členů, kteří jsou orga-
nizováni celkem ve dvou družstvech mužů, třech družstvech žen a v jednom dívčím 
družstvu mládeže. 

Kategorie dospělých se účastní pražských soutěží a  družstvo mládeže Přeboru 
středních Čech. V uplynulých 20 letech jsme se totiž specializovali výhradně na vý-
chovu mládežnických dívčích kolektivů, se kterými jsme dosáhli nejen celostátních, 
ale i evropských úspěchů, na něž moc rádi vzpomínáme...

S určitou nadsázkou se dá říci, že nás holky v oddíle především množstvím pře-
válcovaly, a proto na září 2015 připravujeme nábor chlapců, kteří by měli doplnit 
a rozšířit řady kluků.  

Na závěr bych chtěl poděkovat všem trenérům, technickým pracovníkům a lidem, 
kteří pomáhají udržet dolnopočernický basketbal léta na výsluní. 

Výsledkový servis, komentáře, fotografie a různé příspěvky naleznete na interneto-
vých stránkách oddílu na adrese www.sodopobasket.cz
 Za oddíl košíkové Petr Polcar

Basketbal v Dolních Počernicích 

Pohár českých fotbalových lvíčat 
vyhrál dětský domov z Plzně

Letošní fotbalový díl Dětského domov cupu se hrál pod patroná-
tem týmu fotbalových reprezentantů do 21 let a organizačního vý-
boru ME do 21 let. Týmy z více než čtyřiceti dětských domovů tak 
letos bojovaly „O pohár českých fotbalových lvíčat“. 
Kvalifikační turnaje v  průběhu dubna a  května odehrály dětské 
domovy na  šesti hřištích týmů Synot ligy. Do  národního finále, 
které se hrálo 13. června v Praze na Strahově v tréninkovém areálu 
AC Sparta Praha, postoupilo šestnáct nejlepších týmů: Býchory, Če-
ladná, Dlažkovice, Dolní Počernice, Horní Slavkov, Klánovice, Lipová 
u Šluknova, Mašťov, Mariánské Lázně, Melč, Místo, Ostrava Vizina, 
Pardubice, Plzeň, Sedlec a Znojmo. 
Mezi vzácnými hosty na  hřišti nechyběli zástupci Policejního 
prezídia ČR, policejní prezident brig. gen.  Mgr.  Bc.  Tomáš Tuhý, 
pplk. Mgr. Zuzana Pidrmanová a kpt. Bc. Petra Literová. „Dětský do-
mov cup je největší sportovní akce pro dětské domovy v republice 
a vzhledem k převzetí záštity nad ní, bylo milou povinností přijet 
na turnaj a zapojit se také osobně,“ řekl policejní prezident poté, co 
provedl slavnostní výkop finálového zápasu.
S úsměvem a s cenami pro děti dorazili také patroni turnaje – česká 

fotbalová lvíčata, hráči Michal Trávník a Adam Jánoš, trenér Jakub 
Dovalil a  manažer týmu Jaromír Šeterle. Pozvání přijal i  zástupce 
hlavního partnera turnaje Fotbalové asociace ČR a blížícího se šam-
pionátu pan Petr Fousek. 
Pohár českých fotbalových lvíčat vyhrál – stejně jako vloni – dětský 
domov z Plzně. Tým Dětského domova z Dolních Počernic se umístil 
na osmém místě.

Za pořadatele: Michaela Veselá, předsedkyně 1. Sportovní,  
Martin Lněnička, ředitel DD Dolní Počernice

Více na: www.ddcup.cz
www.facebook.com/www.ddcup.cz

Poděkování organizátorů turnaje DDCup 2015 patří kromě fotba-
lových reprezentantů ČR, partnerům projektu: Fotbalová asociace 
ČR Czech football Team, Crocodille, České dráhy, Puma, Stones, 
Pro Football, Hl. m. Praha. A  fotbalovým klubům: FC Baník Ostra-
va, FC Viktoria Plzeň, FK Teplice, SK Slavia Praha, FC Zbrojovka Brno, 
FK Baumit Jablonec, AC Sparta Praha
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Letní prázdniny

13. června jsme pořádali již tradiční Den otevřených dveří, kde se děti předvedly se svým jezdeckým, ale i hereckým uměním. V od-
poledních hodinách bylo možné se zúčastnit paravoltižního workshopu a zhlédnout ukázky našeho závodního družstva. Z obou akcí 
vybíráme několik výstižných fotografíí paní Venduly Titěrové. 

Stalo se již zvykem, že areál jezdeckého klubu Počin je přes letní 
prázdniny osiřelý. Všichni si potřebují odpočinout, a  tak odjíždí-
me se všemi zvířaty na letní pastviny. Tam také za koňmi přijedou 
děti na letní tábor, který každoročně pro děti připravujeme. Konec 
školního roku bychom rádi využili k poděkování obecnímu úřadu 
za podporu, všem našim sousedům za nezměrnou trpělivost a to-
leranci, členům klubu za poctivě odvedenou práci a všem, kterým 
naše působení v Počernicích přináší více radosti a málo starostí. Zví-
řátka si pochutnávají na usušeném pečivu, které nosíte... Pastviny 

za léto zarostou a areál se připraví na nový provoz, který od září zase 
zahájíme. (Hnůj o letních prázdninách nebude k dispozici.)
Od příštího roku se budeme více zabývat hipoterapií a paravoltiží 
a zároveň máme v úmyslu zapracovat na výcviku koní. V průběhu 
letošního května a  června složilo šest členek klubu zkoušky zá-
kladního výcviku jezdce, což je opravňuje k  účasti na  licencova-
ných závodech. 
Zájemci o hipoterapii, paravoltiž i jezdecký kroužek, pište na e-mail: 
jkpocin.info@seznam.cz, nebo nás kontaktujte na tel. 605 285 426.

Hezké prázdniny, hodně sluníčka a radosti za JK Počin 
 Hanka Špindlerová

V lesní škole a školce mají děti k dispozici útulnou hájenku 
na  samém okraji Xaverovského háje – v  lese, při rozhraní 
Dolních a  Horních Počernic. Dětem z  Prahy 9 se tak nabízí 
jedinečná možnost absolvovat předškolní i školní docházku 
v přirozeném prostředí uprostřed krásné přírody. 
V tomto inspirujícím prostoru nabízí Dětský lesní klub V mechu 
a kapradí dětem od 3 let předškolní vzdělání a dětem od 6 let 
základní vzdělání v přátelské a rodinné atmosféře. Malý školní ko-
lektiv do 12 dětí, slovní hodnocení, 2 pedagogové po celou dobu 
výuky, inovativní metody v pedagogice, individuální a respektují-
cí přístup a důraz na úzké propojení školy a rodiny vytváří ideální 
prostor pro harmonický rozvoj osobnosti dítěte.
Stejně jako v již zavedené lesní školce v Klánovicích budou i děti 
zapsané do hájenky trávit většinu času venku a budou poznávat 
přírodu v okolním lese a na rozlehlé zahradě s vlastní zahrádkou, 
o kterou budou pečovat. Lektorky navíc k tradičnímu vzděláva-
ní dle ŠVP připojí rukodělné práce z přírodních materiálů a jógu. 
V novém školním roce si tak děti například vyrobí pec, ve které si 
upečou chleba, nebo se naučí vyrábět mošt.
Pokud kapacita dovolí, bude možné přihlásit děti i  v  průběhu 
prázdnin či školního roku.

V  případě vašeho zájmu si prosím rezervujte čas našeho setkání 
na tel. čísle: 732 731 484 nebo na emailu: lesniskolka@vmechu.cz
Další informace naleznete na našich webových stránkách  
www.vmechu.cz

Veronika Friebová

ŠKOLA a ŠKOLKA V LESE 
aneb Učíme se v přírodě
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Co se dělo ve Veselém čertíkovi

ROKYTKA – počernický dětský sbor

S příchodem květnových dní měly všechny maminky svátek a pro 
děti spolu s maminkami bylo v Čertíku připraveno výtvarné odpo-
ledne. Děti za pomoci maminek vyráběly kytičky, které si pak od-
nášely v krásném kornoutu. V naší čertovské školičce jsme s dětmi 
také vyrobily maminkám dáreček a dětem se obtiskování vlastních 
rukou a následné zakřídování moc líbilo. Veselý čertík se zúčastnil 
také dolnopočernické oslavy Dne dětí, kde jsme měli stanoviště 
„Čertíkova moudrost“. 

Červen byl už ve znamení příprav na prázdniny a příměstské tábory, 
ale i tak byl čas na večerní tvoření pro maminky. Tentokrát vyrábě-

ly šperky z Fima a povedly se jim krásné originální kousky. Děti si 
při velkém čtení v rámci kampaně „Celé Česko čte dětem“ poslech-
ly příběh kamarádů ze školky a  také si moc užily závěrečnou akci 
pro jarní pololetí a tou byla „Čertíkovská diskotéka“. Proběhl i zápis 
do dětského sborečku „ČERTÍCI“, který vedou zkušené sbormistryně 
- stále se můžete hlásit. 

Již nyní mohou rodiče zapisovat děti do kurzů na nový školní rok. 
V druhém zářijovém týdnu proběhne „Týden otevřených dveří“, kdy 
se můžete přijít podívat na naše kurzy.

Ráda bych poděkovala všem dětem a rodičům za přízeň a podporu 
Veselého čertíka.

Těšíme se na všechny v září!

 Za tým Veselého čertíka Ilona Dušková

V dubnu roku 2015 vznikl ze zájmu rodičů na místní Základní škole 
v  Dolních Počernicích dětský pěvecký sbor. Nejprve pod názvem 
Dolnopočernický dětský sbor, nyní jsme jej přejmenovali na „Rokyt-
ku“ podle řeky, která protéká Dolními Počernicemi. 

Sbor má prozatím dvě oddělení: Čertíci - děti předškolního věku, 
kteří zkouší v rodinném centru Veselý čertík, a Rokytka - pro děti 
od první do páté třídy základní školy, kteří zkouší v atriu druhého 
stupně základní školy. Děti, které se do sboru přihlásí, mají mož-
nost návaznosti a postupu až do osmnácti let. 

Rokytku vedou dvě sbormistryně Andrea Čančarová Houfková 
a Magdalena Hochmanová.

Andrea Čančarová Houfková je absolventkou Pedagogické fakul-
ty ZČU v Plzni, obor hudební výchova – sólový zpěv. Byla členkou 
operních souborů v Plzni i Liberci. Od dětství zpívala v libereckém 
dětském pěveckém sboru Severáček, kam po studiích nastoupila 
jako hlasová poradkyně. Od roku 2006 vede přípravné sbory Seve-
ráčku. Zúčastnila se též varhanních kurzů v německém Zittau. Učí 
sólový zpěv, její žáci sbírají ocenění na pěveckých soutěžích. 

Magdalena Hochmanová pochází z  Frýdku-Místku. Absolvo-
vala obor operní zpěv na Konzervatoři Brno. Účinkovala ve sbo-
rech Jitřenka, B. Smetana a  Martinů, v  komorním sboru Musica 
da Camera Brno, zpívala v  hudební skupině Hrozen, mimo jiné 
spolupracovala také se sbory Ars Brunensis a  BAS a  Městským 
divadlem v  Brně. V  současnosti působí jako sbormistryně Ma-
lých Broučků – přípravný sbor pěveckého sboru Camerata Praha.  
Vyučuje rovněž sólový a sborový zpěv.

Zápis do  Rokytky se bude konat ve  středu 2.  září v  16.35 
hod. v atriu druhého stupně základní školy. 

Zájemci, kteří by se rádi přihlásili do Rokytky nebo Čertíků, mohou 
přijít osobně nebo nás mohou kontaktovat prostřednictvím tel. 
774 082 980 nebo e-mailu: andrea.cancarova@gmail.com. 

První vystoupení Rokytky se bude konat 19. září 2015 v areálu ZŠ 
v Dolních Počernicích v rámci oslav 130 let základní školy. 
Jste srdečně zváni!
 Andrea Čančarová Houfková
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Dovolujeme si tímto pozvat všechny bývalé i současné žáky a pedagogy na oslavu 130. výročí naší základní školy. Uskuteční se 
v areálu ZŠ dne 19. září 2015 od 14:00 hod. Přijďte se podívat, jak se Vaše škola změnila, či co je naopak stále na svém místě. 
Věřím, že příjemné odpoledne Vám zpestří posezení s občerstvením, prohlídka školy a doprovodný program, který budou utvářet 
současní i minulí žáci dolnopočernické školy. Těšíme se na Vás!  Mgr. Jiří Schwarz, ředitel

Lipno plné zážitků
Poslední květnový týden byl pro naše deváťáky týdnem závěrečného zážitkové-
ho pobytu na Lipně. V příjemném prostředí Šumavy navštívili naši nejstarší žáci 
Stezku v korunách stromů, projeli se na výletní lodi, absolvovali výlet na kolech 
okolo části Lipna včetně přepravy místním přívozem, pořádně prohnali bobovou 
i bowlingovou dráhu, vykoupali se v aquaworldu a ti odvážnější vyzkoušeli i lano-
vé centrum. Při skvělé kuchyni a ubytování v chatě Lanovka nebyl pro naše absol-
venty žádný úkol nezvládnutelný. Věřím, že se nám tak podaří založit novou tradici 
pro naše žáky.

Mgr. Jiří Schwarz, ředitel

MOZAIKA AKCÍ ZŠ

Pobyt třídy 2. B v Harrachově
Letos jsme odjeli na školu v přírodě do nejzápadnější části Kr-
konoš do Harrachova. Přivítal nás penzion Bílá Voda, kde jsme 
strávili hezký týden. Prošli jsme zoo v Liberci, vyjeli jsme la-
novkou na Čertovu horu a přes Janovu skálu jsme došli na Ru-
čičky. Vylezli jsme na rozhlednu Štěpánku, pokořili jsme ma-
mutí můstek, prohlédli si Mumlavský vodopád, navštívili jsme 
sklárnu, brusírnu i muzeum skla. Poznali jsme Šindelku, v níž 
je umístěno muzeum Krkonoš. Byli jsme v  bazénu a  na  obří 
trampolíně, svezli jsme se na bobovce, soutěžili jsme a setkali 
se i s pánem hor – Krakonošem.

Týden nám velmi rychle utekl a teď už se těšíme na prázdniny.
Dr. Eva Drnková

Nepál
Děti 5., 6. a 7. třídy se zúčastnily charitativní akce na pomoc dětem v Nepálu. Tato 
oblast byla postižena zemětřesením, které v dubnu 2015 tragicky zasáhlo do ži-
vota tamních obyvatel. Proto jsme se rozhodli podpořit nepálské děti v této těžké 
životní situaci a uspořádali jsme malou finanční sbírku, za níž jsme zakoupili pro 
nás věci samozřejmé, ale pro ně drahocenné (hygienické potřeby, psací potřeby 
a nějaké sladkosti). Doufáme, že se z našich balíčků budou děti radovat. My se zase 
těšíme, až uvidíme videonahrávku nepálských dětí, jak si rozbalují naše balíčky.

Za kolektiv školy Natálie Mikušková a Karolína Udržalová

Výstava „Tisíc přání na dobrou noc“
Výstava ve Valdštejnské jízdárně vtáhla děti ze třetích tříd do nekonečného pohádkového příbě-
hu, v němž navštívily planetu slavného Večerníčka a Krakonošovo království, pomazlily se s maxi- 
psem Fíkem, zakoulely si kuželky na jičínském zámku, cestovaly v klobouku, staly se z nich žáci 
3. B, poznaly nejznámější autory pohádek na dobrou noc a vůbec se nenudily.

Mgr. Šárka Brabencová
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v Krkonoších
Začátkem května bývá počasí na horách všelijaké, a tak žáci třetích tříd zažili v Krko-
noších nejen koulovačku pod azurovou oblohou, ale také nebe šedavě zamračené 
a „uplakané“. A co o škole v přírodě sami napsali?

„První den jsme šli na Ptačí kameny a postavili jsme skluzavku ze sněhu. Stříleli jsme 
z luku a foukačky. Ve středu jsme šli do bazénu, kde byly super tobogány. Cesta zpát-
ky byla do kopce, takže jsme se udýchali. Na cestě k Labské boudě jsme potkali zmiji 
a některé děti si ji spletly se slepýšem. Viděli jsme Pančavský vodopád, ale velké zkla-
mání bylo to, že pramen Labe byl pod sněhem. Dál jsme pokračovali na Sněžné jámy, 
bylo to zajímavé i namáhavé. Bylo tam moc pěkně a výborně nám vařili!“

Za 3. třídy napsali Karel Novák a Matěj Peršl

LEGO aneb Kdo si hraje, nezlobí…
 ...a tak se všichni prvňáci vydali na výstavu Lega v Letňanech. Viděli, co všechno se dá z lega 
postavit, sami skládali a plnili různé úkoly. Škoda jen, že 3 hodiny hraní byly opravdu málo. 

Mgr. Nataša Heráková, Mgr. Jolana Lukášová

Olympijské hry
Poslední čtvrtek v měsíci dubnu byl ve znamení sportu. 
Na školním hřišti se sešly třídy 1. A, 1. B, 2. B, 3. A a 3. B, 
které reprezentovaly jednotlivé světadíly na  našich 
„Olympijských hrách“. Každá třída měla nejen stejně 
barevné oblečení, ale vytvořila i  vlastní vlajku. Po  slav-
nostním nástupu a  fotografování se už jen běhalo, há-
zelo, skákalo a hlavně fandilo. Děkujeme všem rodičům, 
sponzorům i rozhodčím za pomoc a podporu.

Učitelky 1. stupně

MS v ledním hokeji
Díky nabídce Organizačního výboru MS v  ledním hokeji 2015 v rámci projektu 
Vstupenky na hokej pro školy se žáci 1. A byli podívat na zápas Německo–Rakous-
ko. Vstupenky byly třídě poskytnuty zdarma, pouze s podmínkou, že žáci budou 
vybaveni vlaječkami soupeřících zemí. Děti tak mohly na vlastní oči sledovat ho-
kejovou bitvu našich sousedů. Zápas se nakonec rozhodoval až v samostatných 
nájezdech a všichni si tak vychutnali atmosféru v O2 aréně měrou vrchovatou.

Mgr. Nataša Heráková 

Čechova stodola
Děti ze školní družiny navštívily výstavu Starých pověstí českých v Čecho-
vě stodole v Bukové u Příbramě. Praotec Čech provedl děti celou výstavou 
a prověřil jejich znalosti bylinek i pověstí. V dílničkách si děti vyrobily kančí 
zub a náušnice pro maminky, zahrály si na kovkopy. Na zahradě si mohly 
prohlédnout domácí zvířata a  pohrát si v  dětském koutku. Do  Čechovy 
stodoly se určitě vrátíme!

 Martina Zdychová
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Žáci 1. A a 1. B jeli na výlet s překvapením. 
S  princeznou Amélií si prohlédli zámek 
Loučeň, splnili zkoušku znalostí pohádek 
i čtení, a tak mohli být slavnostně pasová-
ni na ČTENÁŘE. Nezabloudili ani v bludiš-
tích, našli cestu ve všech labyrintech a pak 
už si ve škole užívali společnou četbu kníž-
ky „Výlet do Pekla“.

Mgr. Jolana Lukášová, 
Mgr. Nataša Heráková

Čím – mimo jiné – žila třída IV. B
V  květnu jsme navštívili na  Výstavišti v  Holešovicích fascinující výstavu Gateway to Space – Brána 
do vesmíru o vstupu lidstva do vesmíru. Jedná se o největší výstavu kosmonautiky v Evropě, která po-
dává objektivní obraz vesmírných závodů mezi USA a Sovětským svazem. Mnoho exponátů výstavy v re-
álných velikostech dává návštěvníkům možnost např. vstoupit na palubu mezinárodní kosmické stanice 
nebo usednout do kokpitu raketoplánu. Měsíční kámen i obytný modul stanice MIR, skafandr Gagarina, 
lunární vozidlo, Sputnik i nejnovější projekt firmy Boeing & ndash; to vše na velkolepé výstavě. Nejvíce nás 
ohromily kosmické lodě, raketoplány a modul vesmírné stanice, do kterých jsme mohli přímo vstoupit.

V divadle MINOR jsme zhlédli překrásné představení Libozvuky. Základem představení je HRA. Hra se zvu-
ky a rytmy, bláznivými, směšnými i krásnými. Hra mezi herci, kteří nemluví a dorozumívají se pouze zvuky. 
Hra mezi herci a diváky, kteří když pochopí princip, mohou se přidat. Hra mezi výstupy, ve kterých herci blb-
nou a diváci si to užívají s nimi, a mezi hudebními pasážemi, do kterých je nejlepší se pozorně zaposlouchat. 
A taky hra mezi hudbou, která ovlivňuje světlo, a světlem, které ovlivňuje hudbu. Byli jsme jednomyslně 
nadšeni a vřele doporučujeme všem...

V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ jsme do programu předčítání zařadili i knihu Eduarda Petišky „Staré 
řecké báje a pověsti“. Často náročným a nečekaně komplikovaným a zamotaným příběhům děti naslouchaly 
se zatajeným dechem. Proto jsme s velkým očekáváním navštívili výstavu Odysseova dobrodružství aneb 
Staň se hrdinou! na Chvalském zámku. Interaktivní výstava nám umožnila zažít na vlastní kůži dobrodruž-
ství, jimiž prošel hrdina Odysseus na své pouti z trojské války domů. Zábavná a hravá výstava nám umožnila 
prožít příběh opravdového hrdiny! Ivana Hájková, tř. uč. 4. B

Zážitky ze IV. A
Strávili jsme týden na horské chatě Diana v Har- 
rachově. Objevovali jsme nové krásy Krkonoš. 
Jako Vikingové jsme luštili runy, poradili si s uzly, 
absolvovali zkoušky chytrosti, síly i  zdatnosti... 
Byli jsme v Šindelce, v Hornickém muzeu a v dole 
na fluorid a galenit. Absolvovali jsme celodenní 
túru po  hřebenech směrem na  Ručičky a  Dvo-
račky. Viděli jsme i  zásah helikoptéry záchranné 
služby. Nechyběla diskotéka, táborák a  řádění 
na  obří trampolíně. Poznali jsme také spoustu 
chráněných živočichů a  rostlin. U  Krakonoše se 
nám i letos moc líbilo. 

Během celého školního roku jsme docházeli 
na dopravní hřiště na Židovských pecích v Pra-
ze 3. Naučili jsme se dopravní značky, jak si po-
radit na křižovatkách a zásady první pomoci. Své 
poznatky jsme pak museli předvést v  praxi při 
hodinových jízdách na kole. Dnes, kdy na ulicích 
není bezpečno, se nám to jistě bude hodit.

Žáci IV. A
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V posledním měsíci školního roku jsme připravili pro děti z naší MŠ 
několik akcí, které nám přinesly nejen zábavu, ale také ponaučení…

Mezinárodní den dětí jsme oslavili výletem na zámek Loučeň. Děti 
si prohlédly vnitřní prostory zámku a  dozvěděly se, jaký je rozdíl 
mezi bludištěm a labyrintem. Všichni společně jsme prošli buxuso-
vé, tisové a palisádové bludiště. Z labyrintů jsme vyzkoušeli travna-
tý, prstový a dlaždicový. Velkým zážitkem bylo posezení u dobové-
ho prostřeného stolu. 

Ke  třídám Kvítek a  Sluníček zavítalo mobilní planetárium, které 
děti velice zaujalo. Dozvěděly se něco nového o planetách i o živo-
tě v raketě…

A již tradičně jsme se rozloučili s našimi předškoláky. Nechy-
bělo crazy show tentokrát v  pirátském stylu, velký buřtopek, 
vypouštění balónků štěstí s přáními dětí a možná i  jejich rodi-
čů. K zábavě přispělo také zpívání písniček za doprovodu kyta-
ry, které se děti v  mateřské škole naučily. Večer byl zakončen 
posledním přespáním dětí ve  třídách. Celou akci doprovázela 
výborná nálada a  hlavně spousta dobrot od  rodičů (zejména 
maminek), které přišly k  chuti nejen dětem, ale i  nám dospě-
lým. Všichni přejeme dětem ve škole hodně úspěchů a spoustu 
nových kamarádů.

Paní učitelky ze třídy Sluníček děkují rodičům za výbornou spolu-
práci a  aktivní účast při akcích třídy a  předškolákům „Sluníčkům“ 
za zájem, zvídavost, touhu po nových věcech, kamarádské chování 
a píli.

V  měsíci červnu se třikrát uskutečnilo „Čtení pohádek na  po-
stýlkách“ ve spolupráci se základní školou v Dolních Počernicích. 
V březnu děti ze třídy Kvítka navštívily žáky IV. B, aby jim předsta-
vily svoji vlastní knihu „Svět v obrazech“. Paní učitelka Iva Hájková 
„na oplátku“ navrhla čtení pohádek v odpolední půlhodince. S ra-
dostí jsme návrh přijali. Děti se těšily nejen na milé setkání s paní 
učitelkou, ale také na netradiční příběhy z knihy „Pohádky po tele-
fonu“. Děti vytvoří ze svých zážitků obrázkovou knihu, kterou předá-
me paní učitelce Hájkové jako velké poděkování.

Závěrem bychom chtěli velmi poděkovat všem rodičům za celo-
roční spolupráci, jejich vstřícnost a v neposlední řadě i  za spon-
zorské dary. 

Firmě Syrovátka děkujeme za bezplatné sekání zahrady. Dále firmě 
Made s.r.o. děkujeme za sponzorský dar – buřty na rozlučku s před-
školáky.

Přejeme krásné léto plné sluníčka a odpočinku a v září se budeme 
těšit na shledanou.

Lenka Kymrová, zástupkyně ředitelky
Jana Lněničková, učitelka třídy Sluníčka
Zorka Kubíková a Jarka Pasáková, učitelky třídy Kvítka
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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

UPOZORNĚNÍ – Výlukové jízdní řády ČD
Během letních prázdnin, v období snížené poptávky cestujících, 
proběhnou rozhodující práce na  modernizaci traťového úseku 
Praha-Běchovice – Úvaly, které povedou k  významnému ome-
zení provozu osobních vlaků. Během července a  srpna budou 
probíhat práce v  mezistaničním úseku Praha-Běchovice – Úva-
ly, kde budou postupně rekonstruovány všechny tři traťové ko-
leje za  pomoci speciálního sanačního stroje. Oproti původním 
plánům navíc se do souběhu s touto výlukou dostalo i omezení 
provozu na  viaduktu Výmola v  Úvalech a  ve  stanici Úvaly, kde 
se nepodařilo dokončit práce v  původně plánovaném termínu  
29. 6. a  omezení provozu zde bude prodlouženo minimálně 
do 17. 8. 2015.

Z toho důvodu bude na trati 011 Praha - Kolín omezen provoz vla-
ků končících/výchozích v Úvalech, které budou, jak již bylo avizo-
váno dříve, zkráceny pouze do úseku Praha-Masarykovo nádraží 
– Praha-Běchovice a ve směru do Prahy budou některé tyto vlaky 
vedeny v mírně upravených časových polohách. Naopak jízdní řád 
osobních vlaků Praha – Český Brod – Kolín se vrací do pravidelné-
ho stavu. Zvláštní pozornost budou muset během letních prázd-
nin dávat cestující v  Klánovicích, kde v  některých dnech budou 
všechny osobní vlaky (v obou směrech) vedeny pouze z jednoho 
nástupiště. Bude se tak dít v období práce sanačního stroje, kdy 
nebude možné využívat provizorní nástupiště u prostřední koleje 

(po ní budou moci být vedeny pouze vlaky, které Klánovicemi pro-
jíždějí). V Úvalech bude do 17. 8. nadále pokračovat provoz pouze 
u  nového ostrovního nástupiště, naopak od  18. 8. (po  ukončení 
opravy viaduktu) by měly být používány pouze koleje před vý-
pravní budovou.

Nový výlukový jízdní řád trati 011 bude platit od  1. 7. 2015 
pravděpodobně až do konce srpna, vyjma období 25. 7. – 7. 8. 
2015, kdy bude vydán další výlukový jízdní řád. V  tomto období 
budou probíhat práce sanačního stroje na nulté (prostřední) koleji, 
což si vyžádá souběžnou výluku dvou traťových kolejí a tedy pouze 
jednokolejný provoz v úseku mezi Blatovem a Úvaly. Jízdní řád pro 
toto období ještě provozovatel dráhy SŽDC nevydal, podle průbě-
hu projednání se předpokládá, že provoz osobních vlaků by měl zů-
stat v zásadě shodný jako ve zbytku prázdnin, spěšné vlaky budou 
v období od 25. 7. do 7. 8. zrušeny.

Od 1. 9. 2 015, pokud na stavbě nedojde opět k narušení harmo-
nogramu, se předběžně očekává, že jízdní řád osobních a spěšných 
vlaků se vrátí do  pravidelného stavu, byť budou nadále probíhat 
práce především na pražském zhlaví stanice Úvaly a dále v 2. traťo-
vé koleji z Úval do Běchovic (kolej ve směru Praha).

Ing. Filip Drápal, tiskový mluvčí, 
vedoucí odboru marketingu Ropid
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