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Úvodník

Úvodník

Vážení spoluobčané a milí čtenáři,
v dnešním úvodním slově bych chtěl napsat o události, 

která je do jisté míry zlomová v historii naší městské části. 
Za takovou považuji, a nejen já, dokončení a vydání pub‑
likace o Dolních Počernicích. Když se skupina nadšenců v říjnu 
roku 2003 sešla a začala s přípravou knihy, netušili jsme, jak 
náročná, složitá a mnohovrstevná práce nás čeká. V průběhu 
přípravy a sběru dat se i několikrát měnila koncepce knihy, její 
rozsah, výtvarná vize a podobně. Stejně tak se měnili lidé, kteří 
nesli tíhu odpovědnosti jako hlavní tvůrci či koordinátoři celé 
přípravy. Ty změny probíhaly někdy na základě domluvy, jindy 
z potřeby posílit tým. Bohužel však ten, kdo stál u zrodu pub‑
likace a poskytl mnoho rad a materiálů – pan Stanislav Kšáda 
– se dokončení nedožil. Snad mu nebeská pošta doručí naše 
poděkování a jeden výtisk tam nahoru. 

Řada jednání a dohadování se konala v atmosféře výměny 
názorů, někdy ostré, ale vždy se snahou k prospěchu celého 
díla. Dlouhou dobu jsme nedokázali definovat například část 
zabývající se historií obce. Pan doc. Ing. arch. František Kašička, 
CSc., je milovník historie a zná v Počernicích pomalu každý ká‑
men, detail, časový úsek. Jeho znalosti máme možnost obdivo‑
vat v číslech DPZ. A právě proto, že historie Dolních Počernic 
je bohatá, zajímavá, se přípravný tým rozhodl dát do vznikající 
publikace jen historii stručnou, aby doplnila celek a uvedla 
další kapitoly. Zároveň bychom byli rádi, pokud by pan docent 
Kašička vyslyšel výzvu RMČ a napsal knihu pojednávající jen 
o historii Dolních Počernic. Věřím, že naši občané a čtenáři by ji 
přivítali. Ostatně vydaná publikace obsahuje lákavou ukázku.

Snažili jsme se v publikaci popsat významné památky, které 
se v Dolních Počernicích nacházejí, popsat jejich architektonic‑ 
kou, historickou, společenskou, kulturní a duchovní hodnotu. 
Příroda a krajina obklopující naši obec, respektive se v ní přímo 
nacházející, byla inspirací k další výtvarně popisné kapitole. Bo‑
hatý kulturně společenský kvas ve 20. letech minulého století 
je dokumentován v další kapitole, druhou polovinu století mi‑
nulého reflektuje také samostatná kapitola. Nezapomněli jsme 
ani na dlouhou a zajímavou historii školy v Dolních Počernicích. 
Mnozí z mých vrstevníků i ti starší na školu v dobrém a s lás‑ 
kou vzpomínají. Bylo mi příjemné psát kapitolu o charitě v naší 
městské části, neboť sám jsem hluboce angažován. A tak vím, 
jak nelehké a bohužel někdy i nevděčné je pomáhat. Různé 
podoby charity v naší obci mě jen utvrdily o silném sociál‑
ním cítění spoluobčanů. To potvrzuje i kapitola o občanských 
a neziskových organizacích v Dolních Počernicích. Duchovní 
život v obci je dalším důležitým a hodnotným stavebním ka‑
menem celého života Dolních Počernic. Pojednání dokumen‑
tuje, že otázky víry a náboženství nebyly nikdy v naší obci, ani 
v dobách nelehkých, pomíjeny. Diskutovanou kapitolou mezi 
tvůrci se stala pasáž o slavných a významných osobnostech, 
které v Počernicích žily, bydlely nebo s Počernicemi byly spo‑
jeny. Těžko specifikovat, komu a jak velký prostor poskytnout. 
Snad jsme na nikoho nezapomněli či někoho nepřecenili. Sa‑
mostatnou kapitolu jsme věnovali počernickým výtvarníkům. 
Nejedná se o žádnou ucelenou, umělecky vytvořenou sku‑
pinu. Jen shodou okolností – a jsme tomu rádi – žije a tvoří 
v Počernicích řada výtvarníků. Jejich rukopis na životě obce je 
nepřehlédnutelný. 

V Dolních Počernicích se vždy a hodně sportovalo, a tak jsou 
sportovní aktivity a jejich tradice v knize bohatě připomenuty. 

Vždyť mnoho počernických sportovních klubů se může ve 
své historii a nakonec i současnosti chlubit pozoruhodnými 
úspěchy. Několik sportovců bylo natolik výjimečných, že jejich 
význam přesáhl hranice naší republiky. Na bohatou prvorepub‑
likovou kulturní tradici jsme navázali v letech devadesátých 
a pokračujeme v současnosti. Seznam akcí je skutečně po‑
zoruhodný a pestrý. Vždyť naše Babí léto, Májování, Maso‑
pust či Vánoce jsou už známé po celé Praze. A to už se blížíme 
k současnému a budoucímu obrazu naší městské části, kapi‑
tole, kterou mnohdy ocení více ti, kteří Počernicemi projdou 
a projedou, než starousedlíci. Zejména fotografie v naší knize 
dokumentují elegantně a nenásilně rekonstruované historické 
centrum, srdce Dolních Počernic. Pivovaru a mlýnu se zase 
vrací kdysi zašlá sláva. Nyní vzniklo dokonce i informační cen‑
trum, abych jmenoval aspoň jeden objekt, vybudovaný z peněz 
Evropské unie. Tyto prostředky naštěstí vedení městské části 
dokáže získávat.

V závěru mého slova mi dovolte vyjádřit poděkování těm, 
kteří se podíleli na vzniku publikace. Jednak autorům knihy: 
doc. Ing. arch. Františku Kašičkovi, CSc., starostovi naší MČ 
Zbyňkovi Richterovi, jenž věnoval publikaci nekonečné množství 
hodin, RNDr. Tomáši Jirsákovi, CSc.,Vlastě Václavkové. Zvláštní 
poděkování patří paní Olze Stárkové a Mgr. Markétě Stehlíkové. 
Bez jejich úsilí, nasazení a znalostí by publikace nemohla 
vzniknout. Díky patří Karlu Vosátkovi, jehož fotografie můžeme 
v knize obdivovat, Mgr. Jaroslavu Šmídovi, Olze Brettové, na‑
kladatelství Citadela (zejména p. řediteli Novotnému a Janě 
Kramerové). S publikací pomáhala ještě řada spolupracovníků, 
občanů, pamětníků a také jim patří velké poděkovaní. Generál‑
ním sponzorem knihy byla společnost Auto Exner.

Nedílnou součástí knihy, celé na křídovém papíře, je bohatá 
obrazová výprava i s řadou dobových fotografií. Publikace Dolní 
Počernice je k dostání v informačním centru za cenu 349 Kč. 
Myslím, že by si zasloužila čestné místo v knihovničce každé 
dolnopočernické domácnosti.

MUDr. Pavel Boček 
Autor je radní a vedoucí přípravného týmu 
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Informace RMČ
Rada na svých zasedáních m. j.

č. 27 – 12. 7. 2007
schválila smlouvu o výpůjčce s hl.m.Prahou, zastoupenou spol. 
ZAVOS, s.r.o. k provedení stavby „prodloužení kanalizačního 
sběrače „H“ ‑1. část“

č. 28 – 19. 7. 2007
vzala na vědomí 
■ informaci o podmínkách možnosti čerpání fin. prostředků 
z Norských fondů na modernizaci ZŠ čp. 70
schválila
■ návrh na doplnění značení směrových a komunálních cílů
■ pořadí realizace rekonstrukcí komunikací – I.etapa: V Ráji, 
Kněžická, Studenecká, ulička k nádraží, II. etapa: Záblatská, 
Jana Bílka, Vlčická
■ návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o spolufinancování projektů 
JPD2 (infocentrum, amfiteátr), který umožňuje pronajímání 
majetku pořízeného za finanční pomoci fondů EU

č. 29. – 2. 8. 2007
schválila 
■ zadání vypracování projektové dokumentace firmě PRO‑CON‑
SULT, s.r.o. na vytvoření cyklostezky v úseku od ul. Národních hrdinů 
k hájovně v Xaverovském háji v ceně 64 260 Kč (včetně DPH)
■ cenovou nabídku spol. Citadela na zhotovení publikace 
o Dolních Počernicích ve výši 522 330 Kč za 1 500 výtisků 
a stanovila prodejní cenu této publikace ve výši 349 Kč za kus 
vzala na vědomí 
■ zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ z dotace MČ za I. pololetí 
2007 bez připomínek
■ vzala na vědomí zprávu o hospodaření MČ za období 1. – 6. 
2007 bez připomínek

č. 30 – 16. 8. 2007
schválila 
■ pronájem části pozemku č.parc. 820(tržátko) panu E. Vocás‑
kovi za účelem parkování na dobu 30 dnů za cenu 3 300 Kč
■ smlouvu o dílo s Pražskou informační službou o poskytování 
informací z databáze PIS pro potřeby infocentra
■ darovací smlouvu s Raiffeisen stavební spořitelnou, a.s. na 
poskytnutí daru ve výši 5000 Kč pro Babí léto dne 15.9. 2007
■ objednávku p. Martinu Ševčíkovi na zpracování webových 
stránek Informačního centra v Dolních Počernicích
■ sjednání smluvního vztahu se spol. TICKETPRO, a.s. na re‑ 
alizaci prodeje vstupenek prostřednictvím infocentra
■ prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v penzionu ZŠ 
p. Mejzrové do 31. 8. 2008
■ zapůjčení „ledových sklepů“ v čp. 3 OS POČIN ve dnech  
21. a 22. 9. 2007 za účelem pořádání kulturní akce FEST 26
■ úpravu rozpočtu MČ do měsíce srpna 2007
■ pověření Ing. Brejchy zpracováním marketingové kon‑
cepce a potřebných smluvních vztahů pro zajištění provozu 
informačního centra v Dolních Počernicích
■ objednávku na zhotovení propagačních letáků pro infocen‑
trum pro f. Josef Fallada v nákladu 5000 ks
■ provedení opravy hromosvodů na objektech ZŠ v hodnotě 
49 869 Kč (včetně DPH)
vzala na vědomí 
■ dopis radního HMP Jiřího Janečka k deregulaci nájemného bytů

■ záznam z 1. výrobního výboru v rámci zpracování čistopisu 
US VRÚ Štěrboholy‑Dubeč‑Dolní Měcholupy ze dne 26. 6. 2007 
bez připomínek

č. 31 – 28. 8. 2007
schválila
■ aktualizované znění smlouvy o pojištění majetku MČ 
u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.

č. 32 – 30. 8. 2007
schválila
■ „občasný“ technický dozor Ing. F. Smetany na projektu 
„Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních 
Počernicích...“ za cenu 300 Kč/hod.    
■ spol. FASS, s.r.o., vítěze výběrového řízení, jako zhotovitele 
projektu „Revitalizace historického centra zámeckého areálu 
v Dolních Počernicích...“ 
■ konání 12. zahradní slavnosti Babí léto 2007 dne 15. 9. 2007  
včetně celkových nákladů ve výši cca 70 tis. Kč 
■ darovací smlouvu se spol. BeA CS, s.r.o. na 100 tis. Kč na kul‑
turní akce, na vydání knihy o Dolních Počernicích a dovybavení 
infocentra
■ stanovisko za MČ ve znění: MČ Praha‑Dolní Počernice nemá 
k návrhu koncepce „Prognóza, koncepce a strategie ochrany 
přírody a krajiny v Praze“ připomínky, neboť podněty MČ Praha‑
Dolní Počernice jsou již obsaženy a vyhodnoceny v připomínkách 
dotčených orgánů státní správy k tomuto materiálu.
■ použití znaku MČ v logu pro společný projekt „Komunitní 
plánování sociálních služeb“
vzala na vědomí 
■ materiál „Vyhodnocení akustické situace v lokalitě Vinice“ 
– čj. 2172/07, který bude předložen jednání ZMČ dne 10. 9. 2007
■ zprávu o hospodaření MČ za období 1 – 7/2007 bez 
připomínek
■ prezentaci MČ v časopise Stavebnictví 8/07 v rozsahu 9 stran
■ informaci starosty o trestním oznámení Mgr. Šantla na Za‑
stupitelstvo MČ ve věci prodeje bytových domů čp. 68 a 393

č. 33 – 6. 9. 2007
schválila
■ ceny pronájmů zámeckého parku a amfiteátru
■ návrh na ukončení sporu vedeného u OS pro Prahu 5 smírem 
za podmínky, že pan Oldřich Zeman uhradí částku 27 tis. Kč na 
účet MČ Praha‑Dolní Počernice
■ pronájem zámeckého parku a amfiteátru spol. History, s.r.o. 
na pořádání kulturní akce „Václavské slavnosti“ ve dnech  
28. – 30. září 2007 za celkovou částku 20 tis. Kč 
■ bezplatné zapůjčení „ledových sklepů“ v čp. 3 OS POČIN pro 
pořádání kulturní akce FEST 26 ve dnech 21. a 22. 9. 2007 
■ nabídku spol. Český statek, s.r.o., jako jediného zájemce, na 
pronájem podkrovních apartmánů v čp. 6, ve výši 200 tis. Kč 
ročně a složením kauce ve výši 20 tis. Kč
■ odměnu paní Markétě Stehlíkové ve výši 20 tis. Kč za spolu‑
práci na publikaci o Dolních Počernicích 
■ spol. EKIS, s.r.o., jako zhotovitele projektu „Rekonstrukce 
a rozšíření hřbitova v Praze‑Dolních Počernicích – stavba 
obřadní síně“
■ uvolnění finančních prostředků z fondu rezerv a oprav MŠ 
DUHA ve výši 29 681 Kč na opravu krytů ústředního topení 
v objektu MŠ  

Informace RMČ
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nesouhlasí s umístěním zařízení na omezení rychlosti v ul. 
K Zámku v letošním roce s ohledem na nedostatek finančních 
prostředků v dané kapitole rozpočtu MČ
rozhodla o přesunutí realizace přechodu pro chodce v ul. Nad 
Rybníkem z finančních důvodů na rok 2008

č. 34 – 13. 9. 2007
schválila 
■ návrh na bezplatné předání knihy o Dolních Počernicích dle 
rozpisu
■ jednostranné zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví 
MČ v souladu se zák. č. 107/2006 Sb. a Sdělením MMR ČR č. 
151/2007 pro období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 
vzala na vědomí
■ informaci JUDr. Baladové o situaci v soudním řízení se spol. 
NATURAL, s.r.o.
■ požadavky do návrhu rozpočtu hl.m.Prahy, týkající se MČ 
Praha‑Dolní Počernice

č. 35 – 27. 9. 2007
schválila
■ projektovou dokumentaci na nástavbu staré budovy ZŠ
■ podání žádosti o zařazení do projektu na dotaci čerpání EHP/
Norsko, priorita 3: Rozvoj lidských zdrojů, oblast Modernizace 
a vybavení jeslí, školek, škol a školních vzdělávacích center 
■ projektovou dokumentaci na obnovu stezky a cyklotrasy mezi 
ul. Národních hrdinů a hájovnou v Xaverovském háji – čp. 45, 
vypracovanou spol. PRO‑CONSULT, s.r.o. 
■ uzavření smlouvy o dílo se spol. FASS, s.r.o. na provedení 
stavby „Revitalizace historického centra zámeckého areálu 
v Dolních Počernicích – likvidace ekologických zátěží, zvýšení 
atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území“
■ projektovou dokumentaci pro umístění stavby „pneuservisu 
Šafránek“ na ul. Národních hrdinů u sjezdu ze Štěrboholské 
radiály (čj. 2325/07), zpracovanou spol. REKO‑AM, s.r.o. s tou 
výhradou, že budou dodržena vyjádření DI Policie ČR a stanovis‑
ka správce toku
■ smlouvu se spol. Optimus Consult & Invest, a.s. na poraden‑
ství a zpracování podrobné analýzy na modernizaci a vybavení 
ZŠ (stará budova) v ceně 18 tis. Kč (bez DPH)
■ zásady poskytování služeb v Informačním centru v Dolních 
Počernicích a jejich ceny
■ smlouvu s Českou spořitelnou, a.s. o poskytnutí úvěru na fi‑
nancování projektu Revitalizace historického centra zámeckého 
areálu
■ darovací smlouvu se spol. REKLAMA PRAHA na poskytnutí  
10 tis. Kč na pořádání kulturních akcí v MČ Praha‑Dolní Počernice
■ objednávku spol. SEMI,s. r.o. na doplnění systému EZS v čp. 3 
dle předloženého návrhu za cenu 23 216 Kč (bez DPH) 
vzala na vědomí 
■ kopii dopisu p. Jiřičky spol. WALCO, s.r.o. ohledně jednání 
o náhradě škody vzniklé při rekonstrukci komunikace ul. Pil‑
níkovská (čj. 2240/07)
■ zápis z jednání redakční rady Dolnopočernického zpravodaje 
ze dne 25. 9. 2007
■ informaci o plánu oprav armaturních uzlů vodovodního řadu 
ve čtvrti V Ráji

č. 36 – 4. 10. 2007
schválila 
záměr spol. Saint Tropez Production, s. r.o. na vybudování stav‑
by Camping Marino Holidays na pozemcích č.parc. 25 a 26 v k.
ú. Dolní Počernice (Padolina) v souladu s předloženou architek‑
tonickou studií, vypracovanou spol. ORESTA, s. r.o.
■ objednávku na zhotovení nápisu „informační centrum“ 

a “muzeum“ pro spol. Studio 66 & partners, s. r.o.
■ pronájem pozemku č.parc. 1365 Magistrátem HMP paní 
Justiánové (zahrádkářská kolonie V Čeňku) na zahrádku
■ ukládání hlíny ze stavby Revitalizace Rokytky v k.ú. Hosta‑ 
vice, prováděné spol. sinpps s r.o. na pozemek č.parc. 1447 v k.ú. 
Dolní Počernice a s průjezdem nákladních vozidel územím MČ 
po trase Českobrodská – Národních hrdinů – Nad Rybníkem 
s podmínkou, že nedojde k poškozování a znečišťování komu‑
nikací v k.ú. Dolní Počernice
■ poskytnutí finančního příspěvku Dolnopočernickému chrá‑
movému sboru, o.s. ve výši 5 tis. Kč na konání vánočního kon‑
certu ve dnech 24. 12. 2007 a 6. 1. 2008
■ pronájmem „divadelního sálu“ v čp. 3 na výše uvedené 
akce v souladu se stanovenými podmínkami s tím, že nebude 
požadováno složení kauce
konstatovala 
■ že kulturní akce „Václavské slavnosti“, kterou ve dnech 28. 
– 30. 9. 2007 v Dolních Počernicích pořádala spol. History, 
s.r.o., svým rozsahem a částečně i náplní byla v rámci Dol‑
ních Počernic nepřiměřená, pro MČ nevýhodná a prezentací 
spoluúčasti mohla poškodit dobré jméno Dolních Počernic
■ že ředitel ZŠ neinformoval RMĆ (zřizovatele) o připravované 
akci „Setkání Václavů“ v areálu ZŠ a nepředložil ke schválení 
smlouvu o pronájmu objektů v areálu ZŠ v souladu s ust. 
zřizovací listiny
vzala na vědomí 
■ podání žádosti jezdeckého klubu POČINu o grant hl.m.Prahy 
v oblasti „podpora a využití malých plemen koní“, realizovaným 
na pozemcích MČ  
■ informaci předsedy Školské rady o nesplnění povinnosti 
ředitele ZŠ v zákonném termínu předložit vzdělávací program 
pro 6. třídu ZŠ
■ informaci starosty o dohadovacím jednání k připomínkám 
MČ Praha‑Dolní Počernice a OOP MHMP k Urbanistické studii 
Dolní Počernice – sever ze dne 4. 10. 2007

č. 37 – 11. 10. 2007
schválila
■ spolupořadatelství MČ na 1. ročníku Počernického triatlonu 
v červnu r. 2008
■ odměnu ředitelce MŠ DUHA za vzorné zajištění rozšíření pro‑
vozu MŠ o další třídu v nově zbudovaném pavilonu
■ konání oslav Dne vzniku samostatného Československého 
státu v pondělí 22. 10. 2007 v 18.00 v areálu zámeckého parku 
a uvolnění 5 tis. Kč z rozpočtu MČ
■ prodloužení splatnosti poskytnuté půjčky spol. History, s.r.o. 
do 14. 12. 2007
vzala na vědomí 
■ nabídku na spoluúčasti MČ v rámci projektu Sculpture 
Grande Prague (poskytnutí prostor pro umístění uměleckých 
děl na území MČ)
■ dopis p. doc. Kašičky – uvedené připomínky budou zařazeny 
k projednání při připravované schůzce ke zhodnocení vydané 
publikace a k přípravě publikace o historii Dolních Počernic, 
avizované v závěru vydané knihy
■ zápis z jednání Školské rady ZŠ ze dne 30. 8., 20. 9. 2007,
■ záznam z místního šetření ze dne 2. 10. a 10. 10. 2007 
v budově ZŠ
■ kopii nájemní smlouvy mezi ZŠ a spol. History, s.r.o. na 
pronájem budov v areálu ZŠ ze dne 20. 9. 2007
konstatuje velmi neuspokojivý stav práce ředitele ZŠ, zjištěný 
z předložených dokumentů.

Ing. Hana Jaklová, zástupce starosty MČ
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7. zasedání 10. 9. 2007
Přítomno 14 zastupitelů, jeden omluven.

Zahájení 17.05 hod, ukončení 21.00 hod.
Zastupitelstvo schválilo nové ceny výše nájemného ve spor‑

tovní hale ZŠ.
Z formálních důvodů byly doplněny zřizovací listiny 

příspěvkových organizací.
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje čp.72 (bývalý úřad) 

formou výběrového řízení.
V “okénku občanů“ se hovořilo o hlukové studii, ředitel ZŠ 

informoval o výroční zprávě školy a Návrhu vzdělávacího pro‑
gramu, radní Nedvědil popsal současný stav v privatizaci čp. 
68 a 393.

Nebyl schválen návrh na změnu územního plánu v lokalitě 
Za Luhem – K Zámku, kterou požadovala spol. České nemovi‑
tosti.

Byl schválen materiál “Poskytnutí podkladů pro zpracování 
územně analytických podkladů“.

Byl schválen zásobník investičních akcí do r. 2015 
a rozpočtový výhled do r. 2013.

Informace ZMČ
Ing. Nožička, Ing. Smrkovský a Mgr. Šantl byli pověřeni 

navrhnout složení skupiny, která se bude zabývat problema‑
tikou hlukového zatížení území Dolních Počernic.

Předseda školské rady kritizoval nedodržení termínů 
a úroveň materiálů, které vedení ZŠ je povinno předkládat 
Školské radě k vyjádření. Zástupkyně starosty informovala 
o společném jednání vedení ZŠ a Městské části, na kterém byl 
ředitel vyzván k návrhům k odstranění nedostatků a zlepšení 
vzájemné komunikace. Předseda fin. výboru vysvětlil možnosti 
získání finančního zabezpečení pro rekonstrukci staré budovy 
školy.

Zastupitelstvo schválilo materiál “Podněty pro nový územní 
plán“, vypracovaný starostou.

Od O.S. Sluneční zahrada bylo do majetku MČ převzato 
dětské hřiště.

Byla schválena úprava rozpočtu do září 2007.

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

Dr. Tomáš Jirsák

Vážení podnikatelé a živnostníci MČ Praha – Dolní Počernice, 
jak jste možná již zjistili, webové stránky naší městské části 
www.praha-dpocernice.cz mají novou podobu. 

Aby podávaly informace ze všech oblastí, nabízíme vám 
možnost prezentace vaší firmy nebo živnosti. A to buď formou 

Výzva pro podnikatele a živnostníky
krátkého představení – obsahující údaje o sídle a předmětu 
podnikání nebo odkazem na vaše webové stránky (popř. obojí). 
Tato prezentace by pro vás byla bezplatná.

Pokud budete mít o umístění na webových stránkách zájem, 
zašlete potřebné údaje na adresu: zpravodaj@dpocernice.cz.

Od měsíce října máme k dispozici nový bankomat. Umístěn je 
z boku budovy České pošty – na ulici Národních hrdinů.

Novinka

Oznámení pro pacienty zubní ordinace v Dolních 
Počernicích:

Mudr.Miklasová oznamuje pacientům, že se v letních 
měsících vdala a jmenuje se Kateřina Bire.

Ordinační hodiny

PO  8.00‑16.30 hod
ÚT  8.00‑15.30 hod
ST  8.00‑12.00 hod  odpoledne dle dohody
ČT  8.00‑15.30 hod
PÁ  8.00‑12.00 hod  odpoledne dle dohody

Telefonní číslo: 774 414 313

Oznámení 
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XII. Zahradní slavnost Babí léto 2007 

Tak jsme měli zase po roce slavnost zahradní.
A dělo se opět toho tolik, že žádoucí byl do podrážek startovací 
kolík. 
Byli i tací, co klusali kolem, až jim zčervenaly tváře
a pak litovali, že nemohou složit hlavu v místech,
kde se na ně smály krásně vystavené staré polštáře.
A tak ve volnějším tempu, mladí i staří, bez hole i s holí
si prohlédli práce žáků naší školy.
Sportovci, ti byli už ráno čilí a svižně dorazili k cíli.
A ptáte se, co vedle klobásy dostali dárkem?
Občas na ně vybaflo nějaké fajnové auto a zatroubilo krásně 
do rytmu. 
A pokud nerozumíte řeči aut, tak vám to přeložím: 
„Jsem tu já, krásnej bourák vystavenej, koukni na mě - a pak 
na kreditní kartu,
je to jasný můj patron pan Exner vždycky podpoří tu 
počernickou partu.“
No a tak by zajímalo nás velmi, kde koní více bylo,
jestli pod kapotou, 
nebo na jezdeckém parkúru, kde se tak krásně závodilo.

Zde se skákalo a podkovy zvonily, slabší (ty dámské) povahy 
při pohledu na ztepilé kovboje slzy ronily…
A tak zpátky a rychle na průvod mažoretek. 
Ruce jim sviští, oči si nechají lesknout, až by se to chtělo je 
přátelsky plesknout ...
Ale těch myšlenek hříšných zanechme, k amfiteátru novému 
pospěšme.
Tam slavnost oficiálně začala skvěle a dále jen a jen krásné 
hlasy a písně z pódia se linou vesele, 
mezi tím pokřtili naši hosté knihu o Počernicích směle.
Všichni ti herci, výtvarníci, fotografové, vystavovatelé, soubo-
ry, loutkoherci, baviči a kejklíři a tanečníci – krásné odpoledne 
a večer nám připravili  
a my, vy, oni, tamti a všichni se krásně bavili.
A ještě jedna sláva se konala, to když brána informačního cen-
tra nás přátelsky pojala.
Autor těchto řádků sem tam veršovaných dohromady jenom 
na závěr doufá trochu, 
kéž příští rok sejdeme se znova s úsměvem na rtech a v do-
brém to duchu.

MUDr. Pavel Boček

Babí léto v Dolních Počernicích léta páně 2007
(taková polobáseň)

Babí léto 2007
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AŤ ŽIJE IV. PĚTIPŮLLETKA
Zářijový půlročník FESTu 26 byl již šestnáctý v pořadí, takže 

jsme v jeho pořádání vstoupili do čtvrté pětice. Nebyl to sice vstup 
nikterak grandiózní, ale myslím, že vcelku podařený. Trochu nás 
sice „vyšplouchla“ Linhartova nadace, která si ledové sklepy na náš 
tradiční termín rezervovala dříve než my, takže na nás zbyl až po‑
slední víkend v září, kdy byla Praha plná všemožných veselic spo‑
jených s vinobraním a burčákem, což je jistě pro mladé nezávislé 
umění (které náš festival prezentuje) těžká konkurence. Nemluvě 
o tom, že i předchozí dva víkendy nabité v Dolních Počernicích 
kulturou mohly mnohé naše potenciální návštěvníky do jisté míry 
saturovat a třeba i finančně poněkud oslabit. Stručně řečeno: 
návštěvnost posledního půlročníku nebyla taková, na jakou jsme 
zvyklí, ale i komornější atmosféra měla své kouzlo. 

A jakže tedy FEST 26/XVI vypadal? Živou scénu měl 
samozřejmě na starosti nejvyšší inženýr FESTu 26 Ing. Petr Honzík, 
tzv. mrtvou sekci obstaral přes své předstátnicové vytížení téměř 
stejně samozřejmě Martin Hájek. Výtvarné sekce se opět ujal Jirka 
Avatar Rouš. Pro vytíženost nebo nepřítomnost ostatních členů 
generálního štábu bohužel těmito jmény končí seznam těch, kdo 
FEST 26 tentokrát pomohli chystat, což by nebyla dobrá tendence, 
ale doufám, že se napříště vše v dobré obrátí. O to více děkuji 
třem výše jmenovaným – mj. i za statečnost. Vítězství v anketě 
Zlatý havran největším obdivem diváků vybojovala kapela Hovno 

POČIN O SVÝCH POČINECH
sapiens. Díky spolupráci s klubem Matrix na pražském Žižkově 
můžeme již podruhé uspořádat benefiční koncert vítězů divácké 
ankety Zlatý havran, jehož výtěžek je samozřejmě určen na Adopci 
na dálku. Hovno sapiens však na něm nevystoupí. Více o tomto 
koncertě i o FESTu 26 všeobecně naleznete na www.fest26.cz. 

Vždy se v článku, který hodnotí právě uplynulý půlročník FES‑
Tu 26, snažím vyjádřit své potěšení ze všeho nového, co komen‑
tovaný půlročník přinesl. Tentokrát jsme toho tolik zásadně nové‑
ho neměli, ale svitlo několik nadějí do budoucna. Přihlásilo se mi 
několik lidí, kteří se nabízeli, že by při pořádání dalších půlročníků 
mohli (a chtěli – což je mnohdy to hlavní!) s tím či oním pomoci. 
To je pro mne povzbuzující, protože s tím jsme se kdysi s nejvyšším 
inženýrem FESTu 26 Petrem Honzíkem do pořádání pouštěli: že 
bychom byli rádi, aby se k nám postupně přidávali další z těch, 
pro něž jsme akci zamýšleli, a aby oni zase poponesli pomyslnou 
štafetu o něco dále. Naše naděje se však plnily a plní jen velmi 
pozvolna. Proto tak, jak to činím téměř vždy, končím i tento článek 
výzvou všem, kdo by byli ochotni se do spolupořádání FESTu 26 
jakkoli zapojit nebo k němu něčím přispět, aby se se mnou spojili 
(+420737766383 nebo fest26@email.cz). Další půlročník by se 
měl konat 21. a 22. března 2008. Do té doby je jistě ještě spousta 
času, ale s přípravami je třeba začít co nejdříve…

Havran
generální prezident FESTu 26

Jezdecký klub byl založen před sedmi lety s cílem pomáhat 
lidem se zdravotním handicapem. Poskytuje osobám s fyzickým, 
psychickým či kombinovaným postižením léčebné pedagogicko‑
psychologické ježdění na koni, jehož garantem je paní Hana 
Špindlerová. Léčebných jízd se pravidelně každý týden účastní 30 
klientů a dalších 20 nepravidelně. Klienti k nám přicházejí mimo 
jiné z Integračního centra Zahrada, z Unie Roska, z chráněné 
dílny Sv. Prokop U červeného javoru, z Občanského sdružení 
Paraple. Pro naše klienty jsme z finančního grantu poskytnutého 
z Humanitárního fondu Středočeského kraje zakoupili novou 
přenosnou nástupní rampu a opravili jsme rampu stávající. Dále 
rovněž z grantu poskytnutého tímto fondem bylo zakoupeno bez‑
bariérové WC pro osoby se zdravotním postižením. Od letošního 
roku jsme členem České hiporehabilitační společnosti. Od září 
svoji odbornou základnu rozšiřujeme o lékaře z oboru fyziotera‑
pie a o fyzioterapeuta, který má specializaci na provádění hipo‑
terapie.

Jezdecký klub POČIN
Jezdecký klub je členem České jezdecké federace a nabízí 

dětem od 10 let možnost využít volný čas jízdou na koni v orga‑
nizované skupině vrstevníků. Tuto možnost mají i děti ze sociálně 
slabších rodin. Děti se aktivně účastní péče o koně pod odborným 
dohledem, protože našim cílem je, aby měly o koních kompletní 
znalosti. Zároveň navazují pevné vztahy k sobě navzájem a učí 
se chránit a ctít zákony říše zvířat. Jezdecký kroužek navštěvuje 
pravidelně jednou týdně 46 dětí. 

Naši koně spolu s dětmi z jezdeckého oddílu se zúčastnili 
mnoha společenských akcí. Konalo se např. několik dopoledních 
programů pro děti z pražských škol, které koně navštívily v rámci 
praktického vyučování přírodopisu. Jízda na našich koních byla 
jedním z programů benefiční akce ve Žlutých lázních, kde výtěžek 
byl věnován nadaci Kapka naděje. 

Letošní jezdecký rok začal v polovině září. Nejen klienty 
a dětské členy jsme přivítali novým oplocením našeho areálu. 
Původní oplocení bylo již staré a značně poničené. Jsme rádi, 

Městská část Praha – Dolní Počernice děkuje všem, kteří se 
zasloužili o úspěšné Babí léto 2007.  Byli jimi především: gene‑ 
rální sponzor Auto‑Exner, s.r.o., dále pak  AZ Centrum , BeA CS,  
Jarnette, Reklama Praha, Raiffaisen Bank a Kadeřnictví Jarka 
Krčálová.

Samostatnou kapitolou oslav Babího léta 2007 bylo zřízení 
Dolnopočernického regionálního muzea, které sídlí v budově  
informačního centra v ul. Stará obec č.p.6. Muzeum, vy‑
povídající o životě našich prapředků, s velkým citem a zaujetím 

pro věc instalovali  pod vedením paní Mgr. Hany Králové: Eva 
Vavroušková, Václav Navrátil a Vlasta Václavková.

Naše poděkování patří i všem, kteří přispěli věcnými dary. 
Byli jimi: Zbyněk Richter, Mgr. Hana Králová, Eva Vavroušková, 
Václav Navrátil, František Novotný, Alenka Kšádová, Martin 
Hanibal, Jarmila Douděrová, Jiří Václavek, Jarka Krčálová, Jaro‑
slav Hájek, rodina Karochova, Hana Venclová, Hana Moravcová, 
PhDr. Dagmar Jílková, František Beneš, Jarmila Poštová, Olga 
Stárková a mnoho dalších.

POČIN
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že díky sponzorům jsme mohli nechat postavit nové, a hlavně 
bezpečnější oplocení, včetně nové brány pro pohodlnější vstup 
na velkou jízdárnu. Zároveň doufáme, že s novým oplocením se 
vylepší vzhled areálu. V podzimních měsících se chystáme opra‑
vit plochu velké jízdárny, která je v havarijním stavu a za nepřízně 
počasí se stává nepoužitelnou. Doufáme, že tuto situaci nám 
pomůže vyřešit kvalitní drenáž, případně zakoupení velkého za‑ 
hradního stanu, který by sloužil jako krytá jízdárna, a umožnil tak 
celoroční kvalitní trénink koní i jezdců a v neposlední řadě umožnil 
handicapovaným jezdit i v nepříznivém počasí. Dále potřebujeme 
dokončit oplocení na malé jízdárně, opravit a vybavit domek pro 
klienty hipoterapie.

Úspěšná realizace všech uvedených plánů úzce souvisí 
s dostatkem finančních prostředků, proto budeme pokračovat ve 
vypracovávání grantů a hledání nových sponzorů.

Od poloviny září stejně jako loňského roku se konají soboty 
pro veřejnost – klienti si můžou vybrat mezi hipoterapií, indi‑
viduální výukou na lonži nebo výcvikem na jízdárně. V odpoled‑
ních hodinách pro pokročilé organizujeme vyjížďku do přírody. 
Soboty jsou však pouze na objednání u paní Jitky Francové na tel. 
č. 732490096.

Kontaktní adresa: Občanské sdružení Počin, U Koní 1/592, 
190 12, Praha 9 – Dolní Počernice. 
Najdete nás: Jezdecký klub V Ráji, 190 12 Praha 9 – Dolní 
Počernice

Chod oddílů zajišťuje šest stálých dobrovolníků – všichni se 
vzdávají ve prospěch klubu honoráře:

Hana Špindlerová – vedoucí oddílu, cvičitelka, trenérka, tera‑
peutka tel. 605285426 
Mgr. Zuzana Hůzová – trenérka tel. 724552845 
Štěpánka Kratochvílová – pomocná trenérka, pomocná tera‑
peutka, administrativní činnost tel. 607193084 
Jitka Francová – trenérka, pomocná terapeutka tel. 
732490096
Pavlína Žeková – pomocná cvičitelka tel. 774664978
Petra Tölgyesiová – hipolog tel. 731503200

O dalších našich aktivitách se můžete dozvědět na:
www.jk-pocin.unas.cz

Hledáme trenéra nebo cvičitele – hledáme dobrovolníka
ke koním a k dětem. Informace na tel. č. 607193084

Děkujeme 
Sponzorům: SUZUKI, REPLAST Plzeň, Petra Tölgyesiová, ES‑
PRIT s.r.o, Martin Vaněček – autodoprava, Poštovní spořitelna 
s.r.o, MIPA elektro s.r.o., pan Lonský, Jiřina Jelínková, Hummer 
centrum s. r. o. 
Za přiznání grantů: Magistrát Hlavního města Prahy, Městská 
část Dolní Počernice, Městská část Praha 14, Humanitární fond 
Středočeského kraje 
Za materiální výpomoc: Miloš Kříž, Kontinua s.r.o., Biofaktory 
s.r.o., McDonald’s ČR s.r.o., Coca ‑ Cola, Emco, Pizzeria Rotella, 
CČM – Baumarkt (pan ředitel Rambousek), Median, Michal 
Blahut, JHP Mosty, Lékárna Dolní Počernice, Milan Petružálek

Štěpánka Kratochvílová

POČIN



�0 Základní škola

PEDAGOGICKO‑ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY  
PRO ROK 2007/2008

Vzdělávací program pro školní rok 2007/2008 je „Základní 
škola“ čj. 16847/96‑2 ve znění všech změn. Tak bude znít i zá‑
pis na vysvědčení a ostatních dokumentech. 

Žáci 1. a 6. třídy – Školní vzdělávací program pro vzdělávání 
„ZŠ Dolní Počernice“ č. 31 504/2004‑22 ve znění dalších 
úprav.

Položka na nákup učebnic je pro rok 2007/2008 30.000 Kč. 
Nákup nových učebnic a UP bude regulován schválením ředitele 
školy. 

Personální zajištění zůstává stejné jako v předcházejícím 
školním roce, mezi pedagogy přibyla paní Ilona Bradáčová.

Personální změny byly ve školní jídelně.

Konzultace s rodiči žáků školy (I. stupeň v 16,30 hod, II. stupeň 
v 17,00 hod):

14. 11. 2007 – k I. čtvrtletí
09. 01. 2008 – k I. pololetí
15. 04. 2008 – ke III. čtvrtletí
11. 06. 2008 – k závěru školního roku

Zájmové útvary:
■ základní a rekreační tělesná výchova (ZRTv) – pí Pechová
■ tenisová škola (TŠ) – pí Douděrová
■ oddíl floorballu (OF) – p. Sýkora
■ taneční kroužek (TK) – pí Dluhošová
■ kroužek atletiky – pí Bradáčová
■ kroužek informatiky – pí Bradáčová
■ kroužek anglického jazyka – pí Burdová
Prázdniny a pracovní volna žáků 
■ školní rok začíná 03. 09. 2007, vyučování v I. pololetí bude 
ukončeno 31. 01. 2008,  
vyučování ve II. pololetí zahájíme 01. 02. 2008 a bude ukončeno 
v pátek 27. 06. 2008 
■ 28. září 2007 – státní svátek (Den české státnosti)
■ 25. 10. 2007 – 26. 10. 2007 – podzimní prázdniny
■ 17. 11. 2007 – státní svátek (Den boje za svobodu a demokracii)
■ 22. 12. 2007 – 02. 01. 2008 – zimní prázdniny
■ 01. 02. 2008 – pololetní prázdniny
■ 25. 02. 2008 – 02. 03. 2008 – jarní prázdniny
■ 20. 03. 2008 – 21. 03. 2008 – velikonoční prázdniny
■ 24. 03. 2008 – velikonoční pondělí
■ 01. 05. 2008 – státní svátek (Svátek práce)
■ 08. 05. 2008 – státní svátek (Den vítězství)
■ 09. 05. 2008 – ředitelské volno
■ 01. 07. 2008 – 31. 08. 2008 – hlavní prázdniny

Zápis do I. ročníku proběhne ve dnech 16. – 17. 01. 2008.
K integraci žáků zdravotně postižených je prodloužena 

platnost „Směrnice ředitele školy k integraci Žzp“ ze dne 01. 
09. 1997, nyní jako „Směrnice ředitele školy k integraci žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami do tříd ZŠ Praha DP“. 

Základní škola
I nadále bude pokračovat spolupráce s Mgr. Rampouchovou 
a bude pokračovat práce speciálního pedagoga pí Hemzové. 

LVVZ a plavecký výcvik
Lyžařského výcviku se mohou zúčastnit žáci 7. – 9. ročníku 

a organizaci zajistí kolega Jiří Schwarz. Plavecký výcvik je pro žáky 
2. ročníku zajištěn v plaveckém bazénu Praha 9 – Hloubětín. 
Aktivity školy
a) bude pokračovat úspěšná činnost Klubu mladých diváků
b) bude pokračovat výuka hry na hudební nástroje v Hudeb‑
ním kurzu
c) bude pokračovat činnost sportovního školního klubu
d) žáci se zúčastní filmových, literárně‑dramatických 
a přírodovědných pořadů dle směrnice ředitele školy
e) škola spoluorganizuje kulturní akce MČ: Babí léto, Vánoce, 
Velikonoce, Den dětí
f) žáci se zúčastní soutěží, olympiád a přehlídek vyhlášených 
MŠMT nebo jinými organizacemi
g) škola organizuje Pražský vánoční turnaj v tenisu (organizaci 
zajistí Tenisová škola ZŠ a „Démon Cup“ ve floorbale v hale ZŠ). 
Dále se škola zúčastní turnaje ve víceboji proti žákům ze ZŠ 
Dolní Chabry (organizaci zajistí ZŘ + kolega J. Schwarz)
h) slavnostní koncerty žáků HK a ŠD:

■ vánoční (úterý 18. 12. 2007)
■ závěrečný (čtvrtek 19. 06. 2008)
 
Přijímací řízení ke studiu na středních školách proběhne dne 

01. 04. 2008. Přihlášky na formulářích SEVTu se odevzdávají 
výchovnému poradci do 28. 02. 2008. Škola odešle tyto 
přihlášky do 07. 03. 2008 příslušným školám. 

Talentové zkoušky se konají v termínu 14. 01. 2008 
a přihlášky na obory s talentovými zkouškami je nutno ode‑ 
vzdat do 15. 11. 2007 a odeslat do 30. 11. 2007.

Škola má 9 tříd a „plovoucí stav“ 180 – 190 žáků. Rozhod‑
nutí o odkladu povinné školní docházky, o uvolnění z docházky 
na výuku, o osvobození z výuky Tv na 2 a více dní přísluší pouze 
řediteli školy.

Platnost vnitřních směrnic ředitele školy byla prodloužena 
i pro školní rok 2007/2008. Jejich kopie jsou k připomenutí na 
nástěnce u ředitelny.

Kontakty
Telefon: 281 930 136, školní jídelna: 281 932 141

Škola je samostatný právní subjekt – příspěvková organizace.

V Praze, dne 03. 09. 2007
PaedDr. Petr Krejza

ředitel školy

Toto je pouze výběr z Pedagogicko-organizační směrnice pro 
školní rok 2007/2008. Text byl redakcí DPZ zkrácen z důvodu 
kapacity. Plné znění směrnice je k dispozici u ředitele školy 
nebo na webových stránkách ZŠ www.zsdolnipocernice.cz

Základní škola Praha‑Dolní Počernice hledá pro doplnění pedagogického sboru učitele 2. stupně – nástup okamžitě.
Naše škola nabízí příjemné pracovní prostředí v rozvíjející se okrajové části Prahy s dobrou dostupností do centra a s možností 

ubytování v penzionu školy. 

Informace u ředitele školy PaedDr. Petra Krejzy – tel. 281 930 136.



��Škola v přírodě

Začal nový školní rok a my učitelé jsme do něj nastu‑
povali s úsměvem, ale trochu i s obavami z nadcházející školy 
v přírodě, která nás čekala již v září. Nutno přiznat, že obavy byly 
zbytečné.

Dne 24. září vyjely všechny třídy kromě malých prvňáčků 
na týdenní pobyt do Svoru u Nového Boru. Dopoledne se děti 
učily a odpoledne plnily se svými vychovatelkami (mimochodem 
velice šikovnými a ochotnými vysokoškolačkami) úlohy celotá‑
borové hry „Piráti ze Svoribiku“. Průběh hry i večerní program 

byl dobře zorganizovaný a zajímavý. S největším úspěchem se 
pochopitelně setkaly diskotéky a soutěž Star Dance.

Jediné, co nás „vypeklo“, bylo počasí, které nám během týdne 
nepřálo a předvedlo vítr, zimu i silné lijáky. Naštěstí na sobotní 
celodenní výlet do Liberce se počasí umoudřilo a tak si mohly 
děti vychutnat procházku po botanické i zoologické zahradě.

Dne 1. října jsme se vrátili s úsměvem a co je hlavní – bez 
úrazů.

Dr. Eva Drnková

Škola v přírodě

Poděkování do školní kuchyně
Od 1. září prodělala naše školní kuchyně velikou změnu 

– nikoli technickou, ale personální. Vedoucí školní jídelny se 
stala paní Jana Chylíková a v kuchyni dále pracují paní Iva Nyk‑
lová a nově příchozí paní Jana Kubíčková.  Nutno říct, že jejich 
přístup i um  nám vyrazily dech, ale v tom dobrém slova smys‑
lu.  Z jídelníčku vymizely polotovary a my si baštíme “jako od 
maminky”. Každý den je výborná domácí polévka a velmi chut‑
né hlavní jídlo. Ani jeden den ještě nechyběl po obědě nějaký 

zákusek, ovoce, zeleninový či ovocný salát, smetanový krém, 
jogurt nebo sladká tyčinka a to za stejnou cenu obědů jako 
loni. Když deváťák u okýnka zahlásí, že chce 12 knedlíků, paní 
kuchařky nevěřícně koukají, ale radostí je jim vylízaný talíř.

 Takže, milé dámy z naší školní kuchyně, my vám chceme 
touto cestou moc a moc poděkovat za všechny děti i dospělé,  
kterým zpříjemňujete den.

Vaši spokojení strávníci



�� Výstava ZŠ

Prázdniny utekly jako voda, a jen co žáci nastoupili do školy, 
začali jsme připravovat výstavu žákovských prací na zahradní 
slavnost Babí léto 2007. Téma tentokrát bylo „moře” – moře 
čehokoli – živočichů, listí, knih, hub, draků, ovoce, kamarádů, 

pohádek, zážitků, oblečení i nepotřebných věcí, které zůstaly 
uloženy na půdě. (Ale my jsme si s nimi hravě poradili.)

A jak se to dětem povedlo, jste mohli posoudit sami.
Dr. Eva Drnková

Výstava ZŠ na Babím létě

Každý ví, že jakmile začne škola, je už jenom krok k 
vánočnímu času. Třídní kolektivy 1. stupně ZŠ se opět přihlásily 
do soutěže “O nejhezčí vánoční hvězdu”, vyhlášené obchodním 
centrem Interspar. Dětské pojetí Vánoc si na chodbách obchod‑

ního střediska můžete prohlédnout již od konce října. Určitě tím 
uděláte radost sobě i dětem.

Dr. Eva Drnková

Děti znovu soutěží



��Mateřská škola

Mateřská škola DUHA
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Zahájení letošního školního roku bylo významné otevřením 
další, v pořadí již 4. třídy pro děti předškolního věku.

S rozšířením kapacity ze 70 dětí na 100 dětí zapsaných na 
školní rok 2007/2008 bylo nutno posílit i řady zaměstnanců, 
kteří se o chod MŠ starají.

Od 1. 9. 2007 pracujeme v tomto složení:

Vedení MŠ :
Danka Exnerová, ředitelka MŠ

Pedagogové:
Lenka Kymrová, zást. ředitelky, Dana Dufková, Jana 

Lněničková, Zorka Kubíková, Dagmara Behenská, Jaroslava 
Pasáková, Ivana Zemanová 
Provozní zaměstnanci:

Blanka Kocábová, ved. ŠJMŠ, Alena Erbenová, ved. kuchařka, 
Jana Bártová, kuchařka, Věra Kratochvílová, kuchařka, Zdeňka 
Hořánková, školnice MŠ, Iveta Rathouská, uklízečka, Eva 
Kůrková, uklízečka

Do nové třídy Kvítek bylo přijato 25 dětí ve věku od 4 do 
6ti let.

Děti uvítala prostorná a moderně vybavená třída s hernou, 
se sociálním vybavením, novou šatnou a přípravnou kuchyní 
na stravování. Nechyběly nové hračky a k příjemnému zahájení 
nového školního roku přispěly i sladkosti, které pro ně připravily 
paní učitelky.

Již od počátku tohoto školního roku máme radost ze spo‑
lupráce s rodiči. 

Přispěli nám jak finančními částkami na další vybavení 
a akce pro děti, tak i materiálně.

Všem patří velké poděkování. Na jednotlivých třídách jsou 
adresné vzkazy těmto rodičům.

Věříme, že vzájemná důvěra mezi rodiči a kolektivem naší 
MŠ přispěje k dalšímu zkvalitnění pedagogické práce a hlavně 
k příjemnému prostředí pro všechny docházející děti.

Za kolektiv: D. Exnerová, řed. MŠ, p. uč. Z. Kubíková a D.  
Behenská (tř. Kvítek)



��

Dětský domov a školní jídelna Dolní Počernice
Vážení přátelé, 
rok nám začíná opět finišovat a já bych vás rád seznámil s ak‑

cemi, které pořádáme, ať již pro domovy anebo pro veřejnost.
Počátkem měsíce září pořádal Dětský domov a Školní jídel‑

na a o.s. Více radosti 9. ročník Běhu Babího léta. Účast byla 
rekordní – 111 závodníků, a to i přesto, že ráno pršelo a celý 
závod bylo zataženo. Dobrou náladu to ovšem neovlivnilo. Pro 
závodníky bylo příjemné i to, že každý dostal po doběhu malé 
občerstvení. Milým překvapením byla i možnost pro všechny 
– vybrat si cenu. Tradiční diplom s motivem zámku a medaile 
– to byla odměna jen pro tři nejlepší. Byly překonány dva traťové 
rekordy a jeden se velmi otřásal. Oba rekordy byly vytvořeny na 
200 metrů a to Jonášem Zoulíkem a Lucií Šimkovou (ta už drží 
traťový rekord na 60 metrů). Oba jsou ze Sportovního školního 
klubu Újezd nad Lesy. V rámci dobrovolného příspěvku byla vy‑
brána částka 2655 Kč. Velké poděkování za finanční podporu 
patří pořadatelům z obou organizací a také Magistrátu hl. m. 
Prahy, firmě Auto Exner a firmě Sabe.

Dne 7. 10. 2007 proběhl šestý ročník soutěže Prevencí proti 
nehodám (atmosféru vystihují fotografie), který uzavřel v pořadí 
4. ročník Dětského domov Cupu. Vyhlášení Dětského domov 
Cupu proběhlo v sobotu 24. 11. 2007 v Multikině Ládví. 

V měsíci listopadu se konal v areálu Dětského domova v Praze 
– Dolních Počernicích již 4. ročník pétanque jednotlivců.

 V současné době vás mohu pozvat na předvánoční běh, 
který se uskuteční dne 8. 12. a dne 12. 1. 2008 proběhne tur-
naj v halové kopané – bez rozdílu věku (přihlášky do 3. 1.).

Děkuji všem za přízeň a budu se těšit na dalších akcích.
Martin Lněnička, ředitel DD
Dětský domov a Školní jídelna Dolní Počernice
Národních hrdinů 1, 190 12 Praha 9
281930129, 602/873693
dd_dolpoc@volny.cz, www.dddp.wz.cz

Přehled sportovních akcí pro veřejnost na rok 2008
12. 1. 2008 – 9. ročník O pohár Dětského domova a Základní 
školy turnaj v halové kopané – bez rozdílu věku a pohlaví, star‑
tovné – přihlášky do 3. 1. 2008 – hala ZŠ

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

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

6. 9. 2008 – 10. ročník Běhu Babího léta – všechny věkové ka‑ 
tegorie – přihlášky na místě – zámecký park Dolní Počernice 

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

6. 12. 2008 – 10. ročník Předvánočního běhu – všechny věkové 
kategorie – přihlášky na místě – zámecký park Dolní Počernice 

Plán 5. ročníku soutěže o nejvšestrannější sportovní dětský 
domov Dětský domov Cup 2008
1. díl 25. – 27. 1. 2008 4. ročník ve stolním tenise družstev
2. díl  20. – 22. 3. 2008 5. ročník v halovém fotbale družstev
3. díl  9. – 11. 5. 2008 10. ročník Memoriálu Lucie Hanušové
4. díl 17. – 29. 8. 2008 1. ročník Sportovního tábora (v případě 
  získání grantu) 
5. díl   3. – 5. 10. 2008 7. ročník Prevencí proti nehodám 
6. díl   22. 11. 2008 Slavnostní vyhlášení 

Dětský domov
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VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
Beletrie

Radka Denemarková ........................................... Peníze od Hitlera
Arnošt Lustig .................................................................Dita Saxová
Jan Koblasa  ............................................................................O tom
Jane Austen .............................................................................Emma
Michael Cunningham ................................. Domov na konci světa
Frederick Forsyth .................................................................Afgánec
Mika Waltari ........................................................Tanec na hrobech
Johannes Simmel ......................Muž, který maloval mandlovníky
Fred Vargas ............................................................ Špetka věčnosti
Samuel Shem ...................................................................Dům Páně
Trevanian ......................................................................Léto s Káťou

Naučné
Sacha Cohenová ..............................Bytové úpravy bez problémů
Věra Kešnerová .............................Chatky a další zahradní stavby
Radomil Hradil................................. Výchova a zdraví našich dětí

Michael Martin ......................... Jak řešit problémy dětí se školou
Andrzej Sarwa ..... Velká kniha o domácí výrobě lihových nápojů
Vlastimil Vondruška ...........Intimní historie od antiky po baroko
Radomír Luža ...................................................... V Hitlerově objetí
 Literatura pro mládež
Joachim Friedrich .........Čtyři a půl kamaráda a skandál ve škole
 Čtyři a půl kamaráda a stopa zapomenuté ponožky
René Goscinny .........................................Nové Mikulášovy patálie 
 1. Návrat z prázdnin
 2. Sváteční oběd
 3. Bezvadný vtip
C. S. Lewis ...............................................................Letopisy Narnie 
 Lev, čarodějnice a skříň
 Kůň a jeho chlapec
 Čarodějův synovec
Lucia Benedetti ......................................... Rostliny Zeleň na Zemi
Steve Parker ............................................................................. Savci

Místní knihovna

Knihovna
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Okénko k sousedům ‑ BĚCHOVICE
SPORTOVNÍ AREÁL NA KORUNCE (SANK) VÁS ZVE!

Dne 4. 7. 2007 byl předán do dlouhodobého pronájmu o.s. 
TJ SOKOL Praha 9 – Běchovice II (SB2) nový sportovní areál Na 
Korunce, který poskytuje kvalitní sportovní vyžití.
CO AREÁL NABÍZÍ?

1/ In-line dráhu evropské kvality – ačkoliv se jedná o jedinou 
dráhu tohoto typu v Čechách, není její užívání zpoplatněno a je 
volně přístupna všem zájemcům o bruslení. Výhodou je hlavně její 
bezpečnost, nehrozí zde nebezpečí ze strany cyklistů a chodců, 
kteří ohrožují bruslaře na přeplněných stezkách rádoby určených 
pro bruslení. Jediným omezením jsou pak jen tréninky in‑line od‑ 
dílu, které se konají v pondělí od 17 do 20 hod.,ve středu a v pátek 
od 18 do 20 hod., v sobotu a neděli od 10 do 12 hod.

In‑line oddíl připravuje na této dráze závody, jejichž četnost se 
bude postupně zvyšovat. Nebude se zaměřovat pouze na výkon‑
nostní sport, který je hlavně divácky velice atraktivní, ale také na 
fitness‑kategorie, kterých se mohou účastnit všichni, kteří mají 
zájem změřit si své síly a závodů se běžně neúčastní. 

2/ Tenisové antukové kurty (4x) závodních parametrů 
s umělými lajnami.

Platba 100 nebo 125 Kč/hod. podle časových pásem. Možnost 
členství v oddílu pro každého – výhodnější hodinové sazby, 
možnost účasti v soutěžích od PTS, atd. Dále je možné oslovit te‑ 
nisové trenéry, kteří Vás mohou osobně nebo ve skupině trénovat.

Zároveň zveme všechny hráče začínající, rekreační nebo ve‑ 
terány, aby si vyzkoušeli povrch, který připravila profesionální 
firma Sibera a syn. Od měsíce října je také instalována přetlaková 
hala pro dva kurty – hledáme dlouhodobé celosezónní pronájmy.

3/ Víceúčelové hřiště s uživatelsky velmi příznivým trávníkem 
třetí generace (měkký povrch šetří klouby, vrchní gumový granu‑

lát zamezuje odřeninám), který poskytuje velmi reálný zážitek 
„trávníku“ při hře a při pohybu nejen závodním hráčům, ale také 
rekreačním hráčům včetně dětí. Základní cena hřiště je 400 Kč/
hod., nabízíme slevy při různých délkách smluvních rezervací.

4/ Další aktivity jsou např. nohejbalové turnaje na antukových 
kurtech pro tříčlenná družstva.

V areálu je možné po dohodě pořádat sportovně‑společenské 
akce pro skupiny. Najdete zde příjemný bufet s velkou terasou 
a vyhlídkovou plochou, ze které je možné sledovat sportovní dění.

Pro případné dotazy neváhejte kontaktovat kohokoliv z vedení 
SB2 nebo správce areálu, který je k dispozici na tel. 728 160 138. 
Podrobné informace najdete na našich webových stránkách www.
sokolbechovice.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu!!!
Za SB2 Vás zve Jan Hřebíček

Poslední zářijovou neděli se konal již 111. ročník tradičního 
silničního závodu Běchovice – Praha. Na křižovatce v Dolních 
Počernicích se již v dopoledních hodinách začali shromažďovat 
počerničtí občané, aby sledovali průběh tohoto závodu, který 
naší MČ na svém třetím kilometru probíhá. Bylo totiž nač se 
těšit, neboť letošního ročníku se zúčastnilo několik počerničáků. 
Ti se setkali již před startem své kategorie, kde si vyměňovali 
své zkušenosti a probírali svoji současnou formu. Společné foto 
vyjadřuje ještě obličeje plné optimismu, v cíli pak byly jejich výrazy 
poněkud pozměněné. Úderem dvanácté hodiny vyrazila od startu 
v Běchovicích mistrovská kategorie spolu s příchozími do 39ti 
let. První běžci prosvištěli Dolními Počernicemi skvělým tempem. 
Na naše hochy jsme si museli chvilku počkat, ale zato je odměnil 
hlasitý aplaus a slovní povzbuzování všech přihlížejících. Desetiki‑
lometrovou trať zvládl nejlépe protřelý závodník Ondra Uher, za 
ním doběhl překvapivě Láďa Tichý a o trochu později pak trojice 
Petr Vais, Honza Richter a Jiří Šabata. Do cíle doběhli všichni u‑ 
navení, ale s dobrým pocitem překonané vzdálenosti z Běchovic 
na Pražačku a s okamžitými novými předsevzetími pro nový ročník 
s cílem ještě lépe reprezentovat Dolní Počernice.

Na fotografii jsou zleva Uher – čas 42:43, Tichý – 45:39, Vais, 
Richter, Šabata – všichni 50:21.

Zbyněk Richter, starosta

111. Běchovice

Okénko k sousedům, Sport
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Předehrou k silničnímu závodu Běchovice – Praha jsou 
již tradičně tzv. Mladé Běchovice, které jsou pořádány na 
běchovickém fotbalovém hřišti pro mládežnické kategorie 
s týdenním předstihem před hlavním závodem. V průběhu 
závodu se setkávají v kanceláři starosty Běchovic okolní staros‑
tové, kteří mají patronát nad jednotlivými kategoriemi, jejichž 
vítězům přispívají na ceny, které pak i předávají. Ty jsou ostatně 
docela hodnotné a závodníci je mnohdy ani nemohou pobrat.

MČ Praha – Dolní Počernice je pravidelně zastupována staros‑
tou Zbyňkem Richterem, který je patronem běhu starších žáků, 
které i odměňuje. Vítězové, ani časy závodníků však nebývají 
důležité, neboť v případě mládeže je důležitá účast v atmosféře 
závodů a vyplnění volného času zdravým pohybem. Maně jsme 
si zavzpomínali na doby, kdy se v Dolních Počernicích konaly 
memoriály J. F. Chaloupeckého za účasti stovek běžců hlavně 
z řad mládeže.

Běchovickým pořadatelům tak patří chvála, že svoji tradici 
stále udržují.

Mladé Běchovice

Málokdo ví, že tenisté Sokola Dolní Počernice hrají již téměř 
dvacet let mistrovské soutěže smíšených družstev Pražského 
tenisového svazu. Naše herní úroveň však většinou odpovídala 
4. třídě. To se letos podařilo změnit výbornými výkony všech 
hráčů, a tak jsme na konci června mohli slavit podruhé v historii 
oddílu postup do 3. třídy. Hlavní tíha postupu ležela na mužích, 
zatímco podíl žen na úspěchu nebyl tak výrazný. Z mužů 
byl nejlepší Jan Richter, který vyhrál všech svých 12 zápasů. 
Dalšími oporami se stali Petr Vais, Martin Šmolka, Marek Hoj‑ 
ka a Tomáš Brejcha a družstvu svými výkony pomohli i starší 

Úspěšní tenisté
hráči Jiří Brejcha a Zbyněk Richter. Za ženy nastupovaly mladé 
hráčky Tereza Ješutová a Jarka Loudová, ale tradiční opory Pe‑
tra Karochová a Hana Šmolková z různých důvodů absentovaly. 
Velké poděkování za vedení družstva patří Jaroslavu Šmolkovi, 
který zajišťoval veškeré organizační záležitosti. Ve 3. třídě čekají 
na naše družstvo poněkud silnější a vyhranější soupeři, takže 
jediným cílem pro další sezónu bude nesestoupit. Kromě pil‑
ného tréninku je třeba vybudovat pro zlepšení úrovně družstva 
i třetí kurt ve sportovním areálu V Ráji.

Zbyněk Richter, starosta

Je to již osmdesát devět let ode dne, kdy ve dnech skončení 
1. světové války byla obnovena samostatnost našeho národa 
vznikem Československé republiky.

Toto výročí jsme si v Dolních Počernicích zvykli připomínat 
lampiónovým průvodem, doprovázeným dalšími státními atri‑
buty – vlajkou a hymnou.

Letos jsme se sešli v novém amfiteátru, kde akci zahájil svým 
projevem pan starosta. V historickém úvodu vyzdvihl důležité 
momenty naší národní historie a u posledního – vstupu naší 
republiky do Evropské unie – na konkrétních příkladech ukázal 
přínos tohoto kroku i pro naši městskou část. V závěru svého 
projevu se obrátil na přítomnou mládež a zdůraznil, co očekává 
společnost od mladé generace – vzdělání, čestnost a citlivý vztah 
k okolí, ať přírodnímu, tak i vytvořenému lidskou rukou.

Lampiónový průvod 2007
Následoval společný zpěv státní hymny a pak se průvod 

s vlajkami v čele vydal na cestu zámeckým parkem, jehož krá‑
su zdůraznilo romantické nasvícení chodníčků světly svíček. 
Průvod se zastavil na hrázi Dolnopočernického rybníka, odkud 
byl krásný pohled na velký ohňostroj, kterým celá slavnost 
skončila.

Doufám, že dětem i jejich průvodcům se celá akce líbila 
alespoň tak, jako mně. Děkuji všem, kdo se zúčastnili, a zejmé‑
na těm, kteří pracovali s ohněm – paní H. Moravcové s pomoc‑
nicemi za svíčky a panu řediteli DD M. Lněničkovi za ohňostroj.

Za finanční zajištění jsme vděčni vedení MČ a za technickou 
pomoc (při neúčasti pana ředitele ZŠ Dr. Krejzy) občanskému 
sdružení POČIN. 

Dr. Tomáš Jirsák

Sport, Oslava vzniku ČSR



��

Vánoce 2007

SLAVNOSTNÍ PROJEV PANA STAROSTY  
KONCERT VOKÁLNĚ INSTRUMENTÁLNÍHO SOUBORU ZŠ 

PŘÍJEZD MIKULÁŠE

ANGLICKÉ RENESANČNÍ TANCE SPOLEČENSTVÍ MOLECHET

ŽIVÝ BETLÉM

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JANA MAGLENA RHODOS

ZABIJAČKOVÉ POCHOUTKY – královské vafle a další dobroty

HUDBA K POSLECHU A TANCI – hraje VATRA MUZIC

POHÁDKA – Josef Lada : „ ROHATÁ PRINCEZNA“

LÉTA PÁNĚ – Občerstvení všeho druhu

PEKLO S PEKELNOU DISKOTÉKOU DJ DEREKA

STŘEDOVĚKÝ JARMARK
šperky, svíčky, keramika, košíky, bižuterie, kovářské řemeslo, květiny

OBČERSTVENÍ VŠEHO DRUHU
medovina, trdelníky, staročeská kuchyně a další dobroty

PRODEJ VÝROBKŮ CHRÁNĚNÉ DÍLNY SV. PROKOP u Červeného javoru

VÝSTAVY prací žáků ZŠ Dolní Počernice a výtvarných prácí dětí z dětského domova

DOLNOPOČERNICKÉ VÁNOCE Mgr. Hany Králové 

VÝSTAVA – BETLÉMY (ze sbírky Evy Vavrouškové)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ POČERNICE
 ve spolupráci

s DĚTSKÝM DOMOVEM, OBČANSKÝM SDRUŽENÍM POČIN, ZÁKLADNÍ ŠKOLOU, MATEŘSKOU ŠKOLOU DUHA a KLUBEM DŮCHODCŮ
vás zvou na 

DOLNOPOČERNICKOU VÁNOČNÍ NADÍLKU 
Sobota dne 8. 12. 2007 v době od 14.30 do 20.00 hod. v zámeckém parku, kulturním centru,
mlýně, stodole Pensionu Český statek a informačním centru v Praze – Dolních Počernicích

Úplný program najdete na plakátech nebo na webových stránkách www.praha-dolnipocernice.cz

NA PROGRAMU JE:

VÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALERIE/ATELIER
Novozámecká 375, Dolní Počernice (u hotelu Svornost)

Obrazy, grafiky, šperky, Pf. vánoční drobnosti

25. 11. - 16. 12. každou sobotu a neděli 14 – 18 hod.

Vánoce 2007
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ POČERNICE vás zve na tradiční

ADVENTNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ,
které se uskuteční v neděli dne 9. prosince 2007 od 10.00 hodin v sále hotelu Svornost.

K POSLECHU A TANCI vám bude hrát
kapela TOMÁŠOVÉ

Jako vždy  bude pro vás připraveno i malé občerstvení.

Těšíme se na vás 

 Adventní setkání seniorů

RNDr. Tomáš Jirsák, CSc.
předseda KSZB

Zbyněk Richter
starosta MČ Praha – Dolní Počernice

Ze života naší farnosti
FARNÍ POUŤ NA SV. HOSTÝN, DO FRYŠTÁKU A ZLÍNA 9. AŽ 10. 
ČERVNA 2007

Musím předeslat, že letošní farní pouť se značně odlišovala 
od předchozích. Jednak z důvodu způsobu dopravy – cestovalo 
se vlakem, autobusem, kdo chtěl, tak kousek i pěšky – a taky 
proto, že poprvé byla dvoudenní. Přestože taková pouť pro naši 
farnost byla první, tak se vydařila skvěle. Co skvěle, řekla bych, 
že úplně nejlíp. Pán Bůh nám dopřál nádherné počasí, žádný 
spoj neměl zpoždění, nikdo se nezranil, koordinátorka pouti 
– paní Marcela Krňávková – měla všechno perfektně připravené. 
Za organizaci a zajištění všeho potřebného jí patří velký dík 
všech poutníků. A že poutníků nebylo málo, o tom svědčí jejich 
počet – 29 lidí. Jedinou starostí poutníků bylo dostat se včas na 
místo srazu a poté už jen vychutnávat jak všech darů duchov‑ 
ních, tak potěšení ze společenství přátel a radost ze setkání 
s duchovními otci, kteří v Dolních Počernicích dříve působili 
– P. Janem Komárkem, SDB, a P. Josefem Kopeckým, SDB. 

V příjemné pohodě jsme dojeli i s přestupem vlakem až do 
Bystříce pod Hostýnem. Tam se poutníci rozdělili – část jich 
odjela na Sv. Hostýn autobusem a ti zdatnější, kteří si věřili, 
vyrazili pěšky. Pak jsme se trochu porozhlédli po Sv. Hostýně 
– jak po chrámě, tak po dvou křížových cestách, z nichž nejvíc 
asi zaujala ta, kterou vytvořil Dušan Jurkovič. Následně jsme 
vykonali křížovou cestu, zúčastnili se mše svaté, pomodlili se 
k Panně Marii – Pomocnici křesťanů, pak se posílili z vlastních 
zásob nebo u stánků, pokoupili dárečky, nechali se všichni 
zvěčnit na společném fotu a nastoupili cestu do Fryštáku 
plni očekávání z radostného setkání s P. Janem Komárkem. 
Jím samotným jsme nakonec byli uvítáni způsobem nanejvýš 
srdečným a originálním (ohnivou vodou Moravy). To bylo rados‑
ti a hlaholu. Následovalo ubytování, večeře, zběžná prohlídka 
Fryštáku a hřbitova, kde jsme se zastavili a pomodlili u hrobu 
P. Ignáce Stuchlého, SDB. Pak jsme si zevrubně prohlédli za 
doprovodu a komentáře P. Komárka salesiánské sídlo – „Dům 
Ignáce Stuchlého“ (P. Stuchlý středisko založil). Následovalo po‑
sezení s P. Komárkem. Ráno již v 6 hodin všechny bez rozdílu 
probudil mohutný hlahol zvonů, které vyzváněly snad kolem 
deseti minut. Po modlitbě a bohaté snídani nás čekalo už jen 
nahlédnutí do místního kostela a honem na zastávku autobusu, 
kde jsme se rozloučili s P. Komárkem a vyfotografovali.

Ve Zlíně nás čekala rovněž obrovská radost ze shledání 
a srdečného přivítání P. Josefem Kopeckým, SDB. A také nás 
tu očekával George Woclawek, jenž kdysi v Dolních Počernicích 
také působil. To bylo radosti. Následovala mše svatá, podívali 
jsme se také, jak ve Zlíně funguje farní kavárna, podebatovali 
s místními farníky a pak odkráčeli do vinárny na oběd – byl 
skvělý, vlastně všechno bylo skvělé. Po obědě ještě následovala 
prohlídka kostela, zběžně i střediska s komentářem P. Kopec‑ 
kého. Kostel zasvěcený Panně Marii Pomocnici křesťanů je nový, 
moderní, opravdu nádherný. Architektonicky má vyjadřovat 
náruč otevřenou k příchozím. Kostelu dominuje více než dvou‑
metrová socha Panny Marie, která je kopií sochy v chrámu na 
Sv. Kopečku u Olomouce. Odborníci, stejně i věřící, dobrovol‑
níci a umělci tu odvedli obrovský kus práce. Na rozvoji sale‑
siánského střediska nejen na poli duchovním má lví podíl i náš 
P. Kopecký. 

A už jsme se opět museli loučiti – to je vždy na všech 
návštěvách, které jsou nám nějakým způsobem drahé, to 
nejsmutnější. Ještě jsme se cestou na autobus fotografovali 
a pak už jen zamířili rovnou na vlakové nádraží a jeli domů do 
Prahy. Všichni jsme se vrátili ve zdraví a bez nehod. Pouť byla 
plná prožitků, radostí ze setkání a všem zúčastněným, zvláště 
pak P. Komárkovi a P. Kopeckému, patří vřelé díky za vše, co pro 
nás na pouti připravili, a za jejich drahocenný čas, který nám 
věnovali.

Hana Valentová

Ze života farnosti
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PODZIMNÍ DEPRESE
Je hodně typů depresivních onemocnění. Jejich výskyt v po‑

sledních letech na planetě vzrůstá, zvláště u lidí narozených po 
roce 1945. Statistiky praví, že depresi prodělá alespoň jeden‑
krát v život 20 % žen a 10 % mužů.

Deprese se nejčastěji vyskytují na jaře a na podzim. Někteří 
nemocní trpí tzv. sezónní depresí, která se u nich opakuje  
v době od listopadu do února v délce asi 60 dnů.

Zdraví
Pozorovali jste  u sebe některý z těchto příznaků po dobu 

alespoň dvou týdnů?
■ Smutná nálada po většinu dne, plačtivost.
■ Ztráta životní  energie.
■ Nespavost nebo naopak zvýšená spavost.
■ Nechutenství nebo naopak zvýšená chuť k jídlu.
■ Neschopnost soustředit se (připadá vám obtížné soustředit 
 se i na velmi jednoduchý úkol), nerozhodnost, zpomalené 

Půlnoční mše bude na Štědrý den začínat opravdu o půlnoci 
a bude sloužena v chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Kdo by 
si chtěl ještě před vánoční nadílkou prohlédnout v kostele 
jesličky, nebo se zúčastnit bohoslužby, má příležitost od 15 ho‑
din. O následujících svátcích budou bohoslužby jako obvykle 
(vizte vývěsku na kostele). 

Na 19. leden 2008 připravujeme Společenský večer jako 
obvykle v hotelu SVORNOST. Pokračujeme v tradici farních 
plesů, pod novým názvem, který lépe vystihuje to, že se jedná 
o setkání nejen za účelem tance. Jako obvykle se můžete těšit 
na tombolu a další kratochvíle. A jako obvykle bude výtěžek 
věnován na akci „Adopce na dálku“. 

Dr. Tomáš Jirsák

Jak to bude o Vánocích

ZPRÁVA O DĚNÍ NA ČESKÝCH TOCÍCH ANEB „DÁMSKÁ JÍZDA 
NA VODĚ“
Kdy? 3. června 2007 / Kde? Na Sázavě / Odkud a kam? 
Z Čerčan do Týnce nad Sázavou / Kdo? Holky z farnosti, ka-
marádky, příbuzné, známé a spol.

A teď už vážně:
Téměř všem nám asi to nedělní ráno připadalo, že jsme se 

ještě neprobudily. Sychravo, zamračeno, mrholilo – počasí nic 
moc na sjíždění řeky. Přesto jsme se v hojném počtu 25 účastnic 
postupně scházely u pokladen Hlavního nádraží. Rychle jsme 
se spočítaly, zakoupily lístky a hurá do vlaku. To nás ještě stále 
nepřecházel humor, a aby nám nechyběla ani kuráž, oběhla 
jsem účastnice našeho zájezdu s náprstkem meruňkovice. To 
nikdy neškodí, a nám jistě trochu destilátu poslouží i jako 
„tekutý svetr“. Z vlaku jsme vystupovaly v Čerčanech, kde 
začínala naše plavba. Když jsme šly z nádraží k čerčanskému 
jezu, kde na nás čekaly lodičky a vesty z půjčovny, asi nám 
všem až na malé výjimky bylo všelijak. Měly jsme s sebou 
opravdu jen pár poradkyň přes věci vodní: Janu Štefanovou 
a Marušku Strakošovou, které hned vyrazily prozkoumat první 
jez. Následně nám udělily cenné rady na cestu. V tu chvíli se 
na břehu začínaly ozývat hlášky typu: „Jsem úplně v krizi!“, 
„Na co jsem se to dala?“, „Asi si budu muset ty ponožky 
opravdu sundat!“ a podobně. To jsme ještě nevěděly, jak se 
nám – myslím, že všem – jízda po vodě zalíbí. Vůbec nám ne‑
vadilo, že nesvítí sluníčko a že jsme byly chvílemi mokré úplně 

ze všech stran, a to ne kvůli pádům do vody, ale kvůli dešti. 
Cesta po vodě nám trvala s malými přestávkami na jídlo asi 
pět a půl hodiny. Asi nejbombastičtější byla přestávka přímo 
uprostřed řeky Sázavy těsně před Týncem, což byl cíl naší 
plavby. Všechny žluté lodičky typu Touran (to pro ty, kdo tomu 
rozumí) jsme srazily k sobě, na pádla jsme natáhly bundy 
a pláštěnky a mírně unavené pádlováním jsme se nechaly tro‑
chu popohnat větříkem a chvíli jsme všechny relaxovaly. Mys‑
lím, že takový úkaz Sázava dlouho nezažila: 12 lodí pohromadě 
a v nich 25 žen a dívek. Po chvilce oddychu už nám zbýval jen 
krátký dojezd do cíle, kde si ještě ty statečnější z nás sjely tý‑
necký jez. Když jsme lodě i sebe osušily a vypůjčené věci vráti‑
ly, organizátorka Marcela nás všechny překvapila účastnickou 
medailí z 1. farní dámské jízdy. Věříme a doufáme, že nebyla 
poslední. Za celou přípravu a organizaci této skvělé vyjížďky 
patří Marcele velký dík. Myslím, že za všechny mohu říct, že 
nás skutečně odpoutala od všedních starostí. A to jsme ještě 
na úplný závěr pojedly a popily v týnecké pizzerii, to už ale 
bohužel v skromnějším počtu 7 statečných – zkrátka každá 
podle své chuti, časových a rodinných možností.

Závěrem malé doporučení pro nezúčastněné dámy: pokud 
budeme mít to štěstí a podobná akce se bude opakovat, 
neváhejte a přidejte se k nám, třeba se dostaneme i do Gui‑
nessovy knihy rekordů v počtu účastnic. 

AHOJ!
Míša Regálová

Zdraví

Dolnopočernický chrámový sbor
si vás dovoluje pozvat

na provedení České vánoční mše J.J.Ryby 

“HEJ, MISTŘE!”

24. 12. 2007
od 24.00 v kostele Povýšení 
sv. Kříže – Koloděje

6. 1. 2008 od 18.00
v koncertním sále dolnopo‑ 
černického pivovaru

dpchs.wz.cz
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Prvním skautem 
v Dolních Počernicích byl 
student reálného gymná‑
zia Dalibor Lounek, jenž 
v roce 1934 vstoupil do 
pražského 52. oddílu, 
sídlícího v klubovně na 
Čertovce. Z ní bylo vidět 
mlýnské kolo, které je tam 
dosud. Klubovnu zakoupila 
mecenáška 52. odd. Eliška 
Junková – známá auto‑
mobilová závodnice, která 
zvítězila v historickém zá‑ 
vodě Targa Folio v Itálii. 
Lounek se zúčastnil dvou 

letních táborů 52. odd. a složil úspěšně zkoušky (čekatelskou 
a vůdcovskou), a tak se v roce 1936 rozhodl založit dislokovaný 
oddíl „dvaapadesátky“ v Dolních Počernicích. Ten se sklá‑ 
dal ze dvou družin. Jednu vedl Luděk Seidl alias Peliko, který 
byl i zástupcem Lounka, druhou vedl Jan Materna. Z dalších 
jmen si vzpomínám na Josefa Veselého alias Našinfíra, Václava 
Kočího, Karla Mařence alias Mařka (tvůrce nádherného tote‑
mu, který zachoval jeho bratr Mirek Mařenec ml.). Z Běchovic 
to byl Jan Suchopárek – pozdější člen vedení NASA v USA ‑ 
a bratři Jandusové. Chodili jsme na výlety na zříceninu hradu 
Okoř, podél Rokytky k jejímu prameni, do staroboleslavských 
lesů, kde jsme i stanovali. V roce 1938 o prázdninách podnikli 
D. Lounek a L. Seidl cestu na kolech na Podkarpatskou Rus. 
Pak přišla německá okupace a zákaz skautské organizace. 
Lounek stačil ještě vyškolit oba vedoucí L. Seidla a J. Maternu 
na čekatele (na vedoucí odd.).

Nová éra začala v roce 1945 po porážce Německa, kdy 
L. Seidl a J. Materna založili odd. Junáka – svazu skautů 
a skautek ČSR. Členové, kterými byli jak chlapci, tak děvčata, 
se zúčastnili kulturního dění v obci. Klubovnu měli v čp. 7 
(sedmička). V roce 1946 byl zorganizován tábor ve Vlčí hoře 
u Krásné Lípy. Vedl ho V. Kočí a kuchařem byl Jaromír Seidl. Po 

komunistickém puči v roce 1948 byl oddíl jako jeden z prvních 
rozpuštěn. L. Seidl přešel k trampské osadě Králičí údolí, kte‑ 
rou založil starší z bratrů Wannerů, bývalý skaut (alias Houd), 
s nímž jsme jezdili na kolech do Jevan, kde jsme spali na půdě 
v seně.

V říjnu roku 2006 založil L. Seidl z bývalých příslušníků 
1. oddílu klub OS DP (Old skauti a skautky Dolní Počernice). 
Místnost pro schůzky ochotně poskytl ÚMČ v klubu důchodců. 
Scházíme se jednou měsíčně v počtu 12 –14 bývalých členů 
1. oddílu. Dnešní mládež toho o skautingu již moc neví. 
Nejstaršími z dosud žijících skautů Dolních Počernic jsou 
MUDr. Luděk Seidl alias Peliko, kterému bylo v březnu 83 let, 
a o půl roku mladší Ing. Jan Materna. L. Seidl je i vedoucím 
klubu OS DP a jeho zástupcem je František Beneš alias Ben.

Nutno ještě podotknout, že skauting letos oslavil 100 
let činnosti. Sjezdu, který se konal ve dnech 21. – 22. 4. 
na Staroměstském náměstí, se zúčastnil i L. Seidl. Junák 
– svaz skautů a skautek ČR má dnes 56 000 registrovaných 
příslušníků. Celkem je ve 216 státech celého světa registro‑
váno 40 mil. členů.

MUDr. Luděk Seidl

Z historie skautingu v naší obci

 myšlení.
■ Obtížně se rozhodujete nebo vůbec nejste schopen/a/ se 
 rozhodovat.
■ Cítíte se v neustálém vnitřním napětí.
■ Přemýšlíte o smrti.
■ Jste neklidný/á/ a nervózní, což vnímá i vaše okolí.
■ Cítíte se zbytečný/á/.
■ Trpíte nedostatkem sebevědomí, vyhýbáte se lidem.
■ Nebaví vás každodenní činnosti.

V tom případě je možné, že trpíte depresí.

Považuji za nutné  čtenáře tohoto sdělení ujistit, že deprese 
je onemocnění jako každé jiné a že zejména během obtížných 
životních období může postihnout každého. Neléčená deprese 

nejen že trápí, ale má své negativní důsledky.
Pamatujte si, že  trpíte‑li nedostatkem energie  a obtížně 

se soustřeďujete, ztěžuje tento handicap jak vaši profesi, tak 
práci doma, a hlavně  se podepisuje na komunikaci s vašimi 
nejbližšími.

Je dobře vyhledat psychiatra nebo psychologa.
Deprese se dá léčit.
Antidepresiva nejsou návyková. Kromě medikamentů a psy‑

choterapie je tu ještě jeden způsob.
Jde o aplikaci jasného světla o síle minim. 3000 luxů po 

dobu alespoň 2 hodin ráno před východem slunce. Nemáte‑li 
specielní přístroj /dá se koupit/, přechodně používejte silnější 
žárovky .

MUDr. Jana Drtilová

Z historie skautingu
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nový model Škoda Fabia cena od 229 000 Kč*

*cena platí v případě leasingu ŠkoFIN

model Škoda Fabia Combi cena od 249 000 Kč*

KUPÓN
sleva 10 % 

na vozidla skladem.

InzExnA5c.indd   1 10.10.2007   17:36:22

Placená inzerce

vánoční bramborový salát, lahůdkový pařížský salát, krabí salát, 
majonézu, obložené mísy, chlebíčky a jednohubky, nakládaný hermelín,  
      rybí salát, sardinky delikates, matesy, jikry a mlíčí, utopence

Výrobna lahůdek a výrobků z mořských ryb

LARY
nabízí stejně jako v předcházejících letech široký sortiment lahůdek

na vánoční a silvestrovský stůl   

Příjem objednávek : LARY, Praha‑Dolní Počernice, Bakurinova 12, tel. 281 931 521, 281 932 546, 8.00 – 15.00 hod.

Blahopřání
Zdalipak víte kdo to je sommelier? Že ne? Je jím odborník 

na víno, který se ale musí vyznat i v dalších nápojích. Dále pak 
v kombinacích vína a pokrmů, v doutnících ale i například 
v čokoládě. Sommelierovi nestačí pouze odborné znalosti, 
ale musí mít také vlohy, perfektní chuť a čich. Musí se vyznat 
v historii i současnosti oboru vinařství, dále pak v technologii 
výroby, v uložení i ošetřování vína a současně musí perfektně 
ovládat i cizí jazyky.

Být sommelierem je tak prestižní záležitostí, že jednotlivé 
země pořádají v tomto oboru i svá mistrovství. 

Asociace sommelierů ČR uspořádala nedávno České mistrov‑ 
ství sommelierů Trophée Bohemia Sekt – Sommelier ČR 2007, 
jehož desátý ročník se konal v pražském Paláci Žofín. Mezi 
třiadvaceti přihlášenými soutěžícími, kteří zastupovali přední 
restauranty, vinotéky, galerie vín, cateringové společnosti 
nebo přímo výrobce, zvítězil dolnopočernický občan ( profesně 
působící v pražském Hotelu pod věží) pan Jakub KRÁL.

Blahopřejeme mu k jeho vítězství a věříme, že svůj výkon 
v příštích letech osvědčí natolik, aby mohl Českou republiku 
reprezentovat i v roce 2010 na mistrovství světa sommelierů 
v Číně.

Placená inzerce
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Vzpomínky na paní  Marii Vitochovou 
Paní učitelko Marie, děkuji ......
Když jsem dostal parte s Vaším jménem, jako by odešlo kus 

krásných vzpomínek na Počernickou školu. Mnohokrát jsem při 
různých příležitostech na svoje roky strávené ve škole v Dolních 
Počernicích vzpomínal – s láskou, úsměvem na rtech, vděčností 
a úctou k učitelům. Vy jste mezi ně patřila. Přísná a přitom 
spravedlivá, s jemným humorem a krásným přístupem ke 
školákům. Pak jsem Vás po letech objevil jako tu, jež pomáhá 

s DPZ a bdí nad jeho jazykovou a stylovou čistotou. Tu štafetu 
jste pak předala vaší dceři Markétě. A pak jsme se potkávali 
v Dolních Počernicích a já jen žasnul, že jste o mně vše věděla, 
jak studuji, kde pracuji, že publikuji, a v koutku duše jsem cítil, 
jak mi fandíte. Hrozně mě to vždy potěšilo a povzbudilo. Máte 
určitě na tom svou zásluhu. Za sebe a za ty řady Vašich žáků, 
čtenářů, můžu dnes jen říci: děkuji, děkuji moc.

Pavel Boček

Z historie Dolních Počernic
Redakce DPZ obdržela před časem dopis jedné z obyvatelek 

Dolních Počernic – paní Marie Homoláčové‑Líznerové. Dopis 
nás velice potěšil, a protože obsahuje i zajímavá doplnění k 
článku pana doc. Ing. arch. Františka Kašičky, CSc., Z dějin 

naší obce č. 95 – Oběti 2. světové války, přetiskujeme ho v 
plném znění.

Zároveň ještě jednou zveřejňujeme fotografii, se kterou 
jste se setkali v čísle 1/2007.

SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU VÝROČÍ PATŘÍ NAŠIM SPOLUOBČANŮM:
ŘÍJEN
Marie Marešová, Věra Vondráková, Eva Udržalová, František Beneš, Marcela Petráková
LISTOPAD
Anežka Horčáková, František Langmajer, Vlasta Keclíková
PROSINEC
Miluška Nováčková, Dagmar Jedličková, Zdeňka Petráňová, Josef Hnis, Hana Šebestová, 
Jiří Novák

Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody.             Dr. Tomáš Jirsák za KSZB

Jubilanti z našich řad ve IV. čtvrtletí 2007

Vážená redakce DPZ
Narodila jsem se v D. P. v roce 1923 a celý život zde žiji. Sledu-
ji zprávy DPZ a proto se chci vyjádřit k fotografii na str. 2 
(možná, že už ji někdo upřesnil).
HUDEBNÍ KROUŽEK
Horní řada od leva
1. a 2. nevím, 3. p. Frešl, 4. p. řídící Váňa - basa
Druhá řada
p. Viktor Dubský, 2. žena nevím, 3. p. Oskar Dubský, 4. dom-
nívám se, že je to p. Vučka, 5. p. Bedřich Dubský – cello
Uprostřed
p. Bednář – buben
ležící p. Severin – p. Kozel Jar.

Velice ráda čtu články pana docenta Kašičky. Nechť mně 
odpustí, že bych je tentokrát podle mých vzpomínek a vz-
pomínek sester B. a L. Cikánkových poopravila.
OBĚTI 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Bod 5 – pí Olga Dubská – byla sestra p. Oskara Dubského a bydlela 
v domě č. 8 se svými sourozenci  Kamilou a Viktorem
Bod 6 – p. Oskar Dubský měl za manželku křesťanku paní 
Marii roz. Pietovou, která zemřela 2. 2. 1939. Spolu měli syna 
Jindřicha nar. 17. 4. 1923 a zemřel 3. 10. 1987.

Protože p. Oskar Dubský žil ve smíšeném manželství, tyto oso-
by byly deportovány rok před  koncem 2. svět. války 
a půl roku před koncem byl odsunut do nějakého sběrného 
tábora i  Jindřich a to u Benešova. Tudíž i on je obětí 2. svět. 
války.
Bod 7 – Sourozenci Olga, Kamila a Viktor Dubských byli odsu-
nuti začátkem války.
Hodně si pamatuji z let mezi první a druhou svět. válkou. 
Všichni jsme se tady znali a bylo nám dobře. Dnes tu člověk 
pomalu nezná souseda. 
Omlouvám se, špatně vidím.
S přáním, aby se Vám dařilo i nadále s vydáváním DPZ

M. Homoláčová – Líznerová 
Bakurinova 13

P.S.
Dodatečně jsem si uvědomila, že jsem Vás chtěla upozornit, 
že v naší obci působil také slavný Čech, p. Eduard Ingriš, a to 
roku 1929 – 1930.
Možná, že by Vás to zajímalo a inspirovalo k článku DPZ. Ještě 
že tady žije pár pamětníků.
V případě zájmu, ráda poskytnu informace. 

M. H.

Jubilanti, Historie
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