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2 Úvodník, ZMČ

Informace ZMČ

Vážení spoluobčané,
po komunálních volbách bylo ustaveno 
nové složení samosprávy MČ Praha – Dolní 
Počernice. Nutno poznamenat ke cti velké 
části voličů, že se nenechali zmást novými 
politickými trendy, jak v České republice, 
tak v hl. m. Praze a volili, jak jim kázal zdra-
vý rozum. V závěru volební kampaně se ve 
vašich schránkách objevily dokumenty, které 

vážným způsobem poškodily jména někte-
rých kandidátů do Zastupitelstva MČ Praha 
– Dolní Počernice. To, že se jednalo o smyš-
lená a nepravdivá nařčení, jste potvrdili 
svým hlasováním a jako již mnohokrát jste 
prokázali, že volič není hloupý. Za to vám 
patří velké poděkování.

Byl jsem na ustavujícím zasedání Zastupitel-
stva zvolen již počtvrté za sebou do funkce 
starosty naší městské části. Tato skutečnost 
je pro mne velmi zavazující, zvláště proto, že 
se všemi dalšími členy samosprávy budeme 
navazovat na jedno z nejúspěšnějších obdo-
bí historie Dolních Počernic, ve kterém jsme 
nepočítali miliony, které do naší MČ „přitek-
ly“, ale jejich stovky. Nicméně máme před 
sebou stále hodně práce, která bude sice 
mnohdy mravenčí, ale je také velmi důležitá. 
Rozvoj Dolních Počernic do roku 2015 je určen 
novým strategickým plánem, který minulé 
Zastupitelstvo schválilo v polovině roku 2010. 
Dalším vodítkem pro práci samosprávy bude 
programové prohlášení Rady, se kterým se 
můžete seznámit na jiném místě tohoto výtis-
ku Dolnopočernického zpravodaje.

Je potěšitelné, že do zastupitelstva se dosta-
lo několik mladých lidí a také v něm bylo 
posíleno ženské zastoupení. Snoubí se v něm 
tedy zkušenost s mládím, mužský a ženský 
element a tyto trendy obměny samosprá-
vy nabudou v příštích letech zcela jistě na 
důležitosti.

Velmi mě potěšila důvěra, kterou jste mi vyjá-
dřili počtem vašich hlasů. Jako počernický 
rodák bych hazardoval se svou pověstí, kdy-
bych ve své práci polevil, a tak mi nezbývá nic 
jiného, než za čtyři roky složit vám, občanům 
Dolních Počernic, účet za odvedenou práci.

 Asi jste zaznamenali, že ve volbách do Zastu-
pitelstva hlavního města Prahy jsem nezískal 
potřebný počet hlasů, abych mohl i v budou-
cím období pracovat jako jeho člen. 

Tato skutečnost mě s odstupem času ani 
nemrzí i proto, že jsem kandidoval na nevoli-
telném místě pražské kandidátky. 

Přeji vám i vašim blízkým příjemné prožití 
vánočních svátků a v novém roce 2011 hod-
ně zdraví a samé úspěchy.

Zbyněk Richter, starosta

27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 
– Dolní Počernice dne 4. 10. 2010

schválilo:
■ pravidla pro hospodaření MČ Praha – Dolní 

Počernice v období rozpočtového provizo-
ria pro rok 2010

■ Střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha 
– Dolní Počernice na roky 2011 – 2016

■ Plán zlepšování zdravé MČ Praha – Dolní 
Počernice na roky 2010 – 2011 v procesu 
MA 21

■ usnesení ke všem neprojednaným problé-
mům MČ Praha – Dolní Počernice, které 
byly občany MČ Praha – Dolní Počernice 
vzneseny v rámci 1. Fóra a Ankety nad 
rámec sedmi ověřených problémů

■ odsvěření pozemků v k.ú. Dolní Počerni-
ce, svěřených do správy MČ Praha – Dol-
ní Počernice a potřebných k uskutečnění 
směny pozemků mezi hl. m. Prahou a Ing. 
Evženem Smrkovským

odložilo, vzhledem k závažnosti požado-
vaného rozhodnutí, vydání stanoviska 
k návrhu spol. České nemovitosti, a.s. (čj. 

1284/10) na převzetí místních komunika-
cí – po jejich vybudování v rámci stavby 
„Dolní Počernice – V Čeňku, II. etapa“ – do 
správy MČ k projednání nově zvolenému 
zastupitelstvu

vzalo na vědomí:
■ na pomoc obci Chrastavě, postižené po-

vodní, bylo odesláno celkem 95.900 Kč, 
z toho 75 tis. činil příspěvek MČ a částkou 
20 900 Kč přispěli někteří členové ZMČ

■ Strategický plán rozvoje MČ Praha – Dolní 
Počernice – konečná verze

■ Průběh realizace projektu Revolvingového 
fondu MŽP

■ Zprávu o průběhu privatizace bytových 
domů čp.68 a 393

■ Zprávu o činnosti RMČ za I. pol. r. 2010

■ Zprávu o jednání s ROPIDem o návrzích na 
změny MHD

■ Dotační vztahy hl. m. Prahy a jeho MČ – čj. 
2228/10

■ Dopis OD MHMP- přechod pro chodce Čes-
kobrodská – Lanžovská – čj. 2172/10

■ Územní rozhodnutí o umístění stavby „Areál 
Středisko správy a údržby rychlostní silnice
Běchovice č. 19“ – čj. 2254/10

■ děkovný dopis od OS Sluneční paprsek za 
fi nanční podporu

1. ustavující zasedání Zastupitelstva MČ 
Praha – Dolní Počernice dne 8. 11. 2010
Byla ověřena platnost mandátů 15 členů 
zastupitelstva dle předložených osvědčení. 
Všech 15 přítomných členů ZMČ složilo pře-
depsaný slib. Do funkcí byli zvoleni:

■ starosta Zbyněk Richter

■ zástupce starosty Ing. Hana Jaklová

■ zástupce starosty Ing. Miloslav Král

■ členové rady Ing. Jaroslav Langmajer
  Bc. Milan Nedvědil

Zápisy z jednání jsou k dispozici na webo-
vých stránkách MČ a v písemné podobě 
na úřadě MČ.

Pro DPZ zpracovala 
Hana Moravcová



RMČ, Konference 3

Informace RMČ
Rada na svých zasedáních v období od 
7. 9. do 16. 11. 2010 m. j. projednávala

schválila:
■ umístění sídla fi rmy Mateřská škola Oran-

gery, s.r.o. na adrese Národních hrdinů 39, 
Praha 9

■ přijetí sponzorských darů pro MŠ DUHA

■ podmínky pro parkovací systém v areálu 
čp. 2 a 3

■ přidělení bytů

■ Výroční zprávu Základní školy za školní 
rok 2009 – 2010

■ Zprávu o činnosti RMČ za I. pol. 2010

■ odkoupení opracovaného pískovce – schod-
nice a desky za cenu 80 tis. Kč (bez DPH) od 
spol. FASS, s r.o.

■ prodloužení nájemních smluv na byty v čp. 10

■ zveřejnění záměru na pronájem části 
pozemku č. parc. 24/1 v k.ú. Dolní Počer-
nice

■ návrh ředitelky MŠ DUHA na rozdělení 
odměn zaměstnancům a ředitelce MŠ

■ návrhy smluv na podpronájem nebytových 
prostor v areálu ZŠ

■ jednostranné zvýšení nájemného v bytech 
ve vlastnictví MČ dle zák. 107/2006 Sb. ve 
znění p. p. od 1. 4. 2011

■ uvolnění fi nančních prostředků ve výši 
32 tis. Kč na kulturní akci MČ „Adventní 
setkání seniorů“ 

■ uvolnění fi nančních prostředků ve výši 
26 500 Kč na akci MČ „Dolnopočernická 
nadílková“

■ rozdělení kompetencí nově zvolených čle-
nů RMČ

vzala na vědomí:
■ zápis z jednání s ROPIDem o navrhova-

ných dopravních opatřeních na linkách PID 
ze dne 1. 9. 2010

■ poděkování ředitele ZŠ za zajištění roz-
sáhlé rekonstrukce budov ZŠ v průběhu 
letních prázdnin

■ zprávu o hospodaření MČ bez připomínek 
za období 1 – 9/ 2010

■ zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ za období 
1 – 9/ 2010 bez připomínek

■ poděkování starosty města Chrastava za 
poskytnutou fi nanční pomoc při letošních 
povodních

Zápisy z jednání jsou k dispozici na webo-
vých stránkách MČ a v písemné podobě 
na úřadě MČ.

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

Dne 11. listopadu 2010 se konala v Praze 
– Dolních Počernicích konference zaměřená 
na praktickou aplikaci environmentálního 
vzdělávání veřejné správy. Na toto téma 
bylo díky přítomnosti šesti islandských hostů 
nahlíženo v evropském kontextu. 

Program konference byl rozdělen do tří bloků. 
V první části se účastníci, kterých se celkem 
sešlo 114, dozvěděli bližší informace o spo-
lečnosti MCN, o.p.s., jež konferenci pořádala. 
Mgr. Vladimíra Jilečková, ředitelka společnos-
ti MCN, o.p.s., představila především projekty 
zahraniční spolupráce s Norskem, Islandem 
a Švýcarskem, probíhající jako platforma pro 
výměnu zkušeností v rámci zahraničních stu-
dijních cest představitelů veřejné správy part-
nerských zemí.

Na půdě Dolních Počernic přivítal hosty sta-
rosta Zbyněk Richter. Následovaly prezenta-
ce tří islandských odborníků, zaměřené na 
implementaci trvale udržitelného rozvoje 
a Místní Agendy 21 na Islandu, eko-ško-
ly, eko-školky a certifi kát EarthCheck. Paní 
Theodora Matthiasdottir, zástupkyně island-
ské municipality Stykkisholmur, představila 
účastníkům konference velmi inspirativní 
historii získávání certifi kátu EarthCheck sva-
zem pěti islandských municipalit a národním 
parkem na poloostrově Snæfellsnes. Tato 
historie začala v roce 2002; po šesti letech 
usilovné práce svaz jako první na severní 
polokouli (čtvrtý na světě) získal certifi kát 

Green Globe Community. V červenci 2009 
byl certifi kát obnoven, ale tentokrát již pod 
novým názvem Certifi ed Earth Check Com-
munity. Cesta k trvale udržitelnému rozvoji 
ale pokračuje dál.

Před přestávkou vystoupila se svým pří-
spěvkem Eva Branišová, tisková mluvčí spo-
lečnosti CENIA, česká informační agentura 
životního prostředí, a Ing. Arch. Marie Petro-
vá z oddělení dobrovolných nástrojů Minis-
terstva životního prostředí ČR. 

Ve druhém bloku účastníci zhlédli prezentace 
konkrétních příkladů dobré praxe ze studij-
ních cest do Norska, na Island a do České 
republiky. Tato vystoupení měla mezi účast-
níky největší ohlas.

Odpolední program byl věnovaný programu 
Ekoškola a neformálnímu environmentál-
nímu vzdělávání. Pozvání přijal Ing. Tomáš 
Kažmierski, ředitel odboru dobrovolných 
nástrojů politiky životního prostředí Minis-
terstva životního prostředí ČR a Mgr. Petr 
Daniš, ředitel občanského sdružení Tereza. 
Ze tří islandských prezentací, zaměřených 
na eko-školky, EVVO a interpretaci přírody 
si hosté mohli odnést nejen informace, ale 
také hezký pocit z nadšení islandských hostů 
pro zvolená témata. Pozitivní energií totiž 
zahraniční hosté nešetřili a mnozí posluchači 
si možná do sborníků poznamenali nejedno 
islandské motto: „Nauč se dělat chyby, nebo 

se nikdy nic nenaučíš“ nebo „Cesta k pozná-
ní je důležitější než cíl“ a do třetice „Příro-
du se musí člověk naučit prožít, aby ji pak 
dokázal ochránit. Jedním z nástrojů EVVO je 
zprostředkovat takový dojem z přírody, který 
člověka zasáhne a pomůže mu uvědomit si, 
že on sám je její součástí a je pouze na něm 
se o ní začít starat“. 

Projekt byl podpořen v rámci Fondu technické 
asistence Finančního mechanismu EHP/Nor-
ska. Prezentace a program konference jsou 
k dispozici na stránce www.mcn.cz.

Projektový tým MCN, o.p.s.

Mediální 
partner akce: 

Praktická aplikace environmentálního vzdělávání 

veřejné správy ČR v evropském kontextu



Vážení členové Zastupitelstva,
vážení spoluobčané,
Rada Městské části Praha – Dolní Počerni-
ce si vám dovoluje předložit programové 
prohlášení, na jehož základě bude v násle-
dujícím volebním období řídit a vykonávat 
svoji činnost. Prohlášení vychází z volebního 
programu ODS a zčásti i z programu TOP 09. 
Důležitým podkladem pro sestavování pro-
gramového prohlášení Rady byl i Strategic-
ký plán rozvoje MČ Praha – Dolní Počernice 
a výsledky 1. veřejného fóra Zdravé Městské 
části Praha – Dolní Počernice.

Věříme, že během následujících 4 let se nám 
většina stanovených úkolů povede uvést do 
života Dolních Počernic a naše práce bude 
veřejností dobře hodnocena.

Rada MČ Praha – Dolní Počernice bude 
v následujícím volebním období prosazovat 
tyto priority:

ÚZEMNÍ ROZVOJ
» pečlivě sledovat proces tvorby nového 

Územního plánu hl. m. Prahy a aktivně se 
do procesu zapojovat

» v návaznosti na nový územní plán hl. m. 
Prahy pokračovat v dopracování Urbanistic-
ké studie Dolní Počernice – sever ve spolu-
práci s Útvarem rozvoje města a Odborem 
územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy

» umožnit pouze takové změny územního 
plánu a jeho regulativy, které by význam-
ným způsobem nenarušovaly koncepci 
rozvoje dotčeného území MČ

» sledovat nadále možnosti umístění tech-
nologického parku v území západně od 
Pražského okruhu tak, jak je navrženo 
v rozpracované Urbanistické studii Dolní 
Počernice – sever 

» aktivně se zapojit do procesu příprav 
a realizace rekreačního parku „U Čeňku“ 
v severní části Dolních Počernic

» podporovat rozvoj podnikatelských aktivit 
na pozemcích mezi Českobrodskou ulicí 
a drážním tělesem, v souladu s platným 
Územním plánem hl. m. Prahy 

» ve spolupráci s hlavním městem Praha 
naplňovat územní plán v oblasti realiza-
ce zeleně s důrazem na výsadbu lesních 
porostů v k. ú. Dolní Počernice a jeho blíz-
kém okolí

» postupovat v naplňování udržitelného roz-
voje MČ v souladu se schváleným Strategic-
kým plánem rozvojem MČ a platným územ-
ním plánem, upřesněným urbanistickými 
studiemi

BEZPEČNOST
» dbát na důslednou kontrolu městské čás-

ti strážníky městské policie dle pokynů 
vedení MČ

» zajistit zvýšený počet kontrol rychlosti 
silničních vozidel v k.ú. Dolní Počernice, 
zejména na ulici Českobrodská a Novo-
zámecká

» udržovat pravidelné kontakty mezi vedením 
MČ a všemi složkami policie s cílem zvýšení 
bezpečnosti obyvatel a zkvalitnění stavu 
veřejného pořádku v Dolních Počernicích

» podporovat aktivity, vedoucí k osvětě všech 
obyvatel MČ v oblasti bezpečnosti, zejmé-
na formou prevence

» využívat možností kamerového systému 
v kritických lokalitách Dolních Počernic

» zajistit přisvětlení přechodů pro chodce na 
Českobrodské ulici

» zapojovat občany MČ do účinné spoluprá-
ce v oblasti bezpečnosti 

» zajistit bezpečné prostředí v těsném okolí 
základní školy na ulici Národních hrdinů 
a Nad Rybníkem

» osvětově působit na obyvatele čtvrti Vini-
ce při dodržování rychlosti v ulici Nad Ryb-
níkem

» aktivně spolupracovat s krizovými štáby 
hlavního města Praha a MČ Praha 14

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

DOPRAVA
» dokončit rekonstrukce komunikací v Dol-

ních Počernicích ve spolupráci s hlavním 
městem Praha

» rozšiřovat a zkvalitňovat síť cyklistických 
a koňských stezek

» úzce spolupracovat s TSK při údržbě komu-
nikací ve správě TSK

» zajistit odpovídající možnosti pro letní 
i zimní údržbu komunikací ve správě MČ

» vytipovat nové možnosti pro realizaci par-
kovacích stání v MČ

» těsně spolupracovat s organizací ROPID na 
zlepšení podmínek MHD pro obyvatele MČ

» zajistit dokončení dopravního značení a zna-
čení směrových a komunálních cílů v MČ

» zamezit zvýšení počtu nákladních vozidel, 
projíždějících centrem Dolních Počernic ve 

vazbě na nový Územní plán hlavního měs-
ta a dokončení Pražského okruhu

» zasadit se o realizaci přechodu pro chodce 
na Českobrodské ul. při ulici Lanžovská

» zamezit vjezdu automobilů nad 3,5 t do 
Novozámecké ulice

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
» trvale iniciovat realizaci opatření, vedou-

cích ke zlepšování životního prostředí 
v Dolních Počernicích

» spolupracovat s vedením základní a mateř-
ské školy při výchově žáků v oblasti život-
ního prostředí a environmentálního vzdě-
lávání

» zajistit dostatečné množství a distribuci 
materiálů, propagujících ochranu životní-
ho prostředí

» trvale působit na žáky škol a obyvatele 
MČ osvětou v oblasti ochrany životního 
prostředí

» důsledně spolupracovat s policejními slož-
kami a občany MČ na ochraně životního 
prostředí

MĚSTSKÁ ZELEŇ
» trvale zabezpečovat fi nanční prostředky 

na tvorbu a údržbu městské zeleně v roz-
počtu MČ

» využívat grantovou politiku hl. m. Prahy 
v oblasti životního prostředí a městské 
zeleně

» usilovat o zřízení vlastní kompostárny pro 
potřeby MČ

» spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy 
při realizaci nové městské zeleně

» pokračovat v postupné rehabilitaci zámec-
kého parku dle schválené projektové doku-
mentace

» osvětově působit na obyvatele MČ a žáky 
našich škol za účelem vypěstování kladné-
ho vztahu k veřejné i soukromé zeleni

» zapojit obyvatele MČ do péče o veřejnou 
zeleň

» upravit travnatou pláž u Počernického 
rybníka za účelem zlepšení podmínek pro 
rekreaci obyvatel MČ

» vytvořit technické zázemí pro údržbu 
městské zeleně a zámeckého parku

VEŘEJNÝ POŘÁDEK
» zajistit dostatečný počet fi nančních pro-

středků a lidských zdrojů pro docílení čistoty 
komunikací a veřejných prostranství v MČ

» úzce a trvale spolupracovat s policejní-
mi složkami na stavu a kvalitě veřejného 
pořádku a na potírání všech forem vanda-
lismu v MČ

» formou prevenčních opatření spolupra-
covat s občany, organizacemi a pod-
nikatelskými subjekty v MČ za účelem 

Programové prohlášení Rady MČ 

Praha – Dolní Počernice
na volební období 2010– 2014

4 Programové prohlášení RMČ



udržitelnosti a zlepšování stavu veřejného 
pořádku v Dolních Počernicích

» pravidelně zabezpečovat monitorování 
a odstraňování černých skládek v k. ú. Dol-
ní Počernice

» zajistit dostatečný počet odpadkových 
košů na veřejných prostranstvích v MČ

» využívat Studii regenerace zeleně MČ Pra-
ha – Dolní Počernice k zajištění pravidelné 
péče o městskou zeleň

ŠKOLSTVÍ
» usilovat o včasnou přípravu podkladů na 

výstavbu nového areálu ZŠ a využít všech 
dostupných možností k zajištění fi nanč-
ních prostředků na jeho realizaci

» zajistit podmínky pro nezbytné potřeby 
zvyšování kvality školství v MČ Praha 
– Dolní Počernice

» pokračovat v dosavadní spolupráci se škol-
skými zařízeními v MČ při zapojování se do 
veřejného života v Dolních Počernicích

» udržovat obě školská zařízení MČ v dob-
rém a provozuschopném stavu

» zajistit odpovídající kvalifi kované vedení 
základní školy

» zajistit podmínky pro výstavbu třetího 
pavilonu mateřské školy

ZDRAVOTNICTVÍ 
A SOCIÁLNÍ OBLAST
» pokračovat na přípravě projektu Domova 

seniorů v Dolních Počernicích ve spoluprá-
ci s hl. m. Prahou

» usilovat o možnost umístění zdravotnic-
kých služeb v nových zástavbách MČ

» vytvářet lepší podmínky při péči o seniory 
a sociálně slabší občany Dolních Počernic

» usilovat o zapojení většího počtu seniorů 
do veřejného života v Dolních Počernicích 
a zajistit podmínky pro kvalitní fungování 
„Klubu důchodců“ v budově ÚMČ 

» spolupracovat s MČ Praha 14 na komunit-
ním plánování v sociální oblasti

KULTURA 
A VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU
» trvale využívat grantovou politiku hl. m. 

Prahy v oblasti kultury, památkové péče 
a využívání volného času mládeže

» zajistit optimální podmínky a dostatečné 
množství fi nančních prostředků na kul-
turní akce, pořádané MČ i jiných subjektů 
a organizací

» zapojovat všechna školská zařízení v MČ
a širokou veřejnost do kulturního dění 
v naší MČ

» spolupracovat s podnikatelskými subjekty 
působícími v městské části nebo jejím oko-
lí v oblasti kultury a využití volného času 
dětí, mládeže a dospělých

» spolupracovat s hl. m. Prahou a MČ Praha 
14 při přípravě a realizaci rekreačního par-
ku „Na Čeňku“

» spolupracovat s MČ Praha 14 při pořádání 
vybraných kulturních akcí

» zkvalitnit vybavení dětských hřišť a zajistit 
jejich funkčnost v souladu s platnou legis-
lativou

OBCHOD A SLUŽBY
» usilovat o možnosti kvalitnější dopravní 

obslužnosti MHD k velkým nákupním cen-
trům

» usilovat o umístění menšího nákupního 
centra v Dolních Počernicích

» podporovat aktivity, směřující k rozšíření 
možností v oblasti obchodu a služeb pro 
obyvatele Dolních Počernic

» udržet pobočku České pošty v Dolních 
Počernicích

» podporovat konání farmářských trhů 
v Dolních Počernicích

TĚLOVÝCHOVA A SPORT
» v rámci projednávání Urbanistické studie 

Dolní Počernice – sever zajistit možnosti 
pro rozšíření sportovních ploch a zařízení 
v MČ

» zajistit finanční prostředky na bezpeč-
ný provoz a údržbu veřejných sportovišť 
a dětských hřišť v Dolních Počernicích

» spolupracovat se ZŠ a TJ Sokol na udržitel-
nosti a využívání jejich sportovních zařízení

» v rámci příprav na výstavbu nového areálu 
ZŠ uvažovat s možností realizace plavec-
kého bazénu

» iniciovat možnosti rozšíření sítě cyklistic-
kých stezek v MČ

» podporovat aktivity jiných subjektů při 
pořádání sportovních akcí v Dolních Počer-
nicích

» spolupracovat s vedením nového golfo-
vého areálu při zvýhodňování podmínek 
hry pro obyvatele MČ, zejména z řad dětí 
a mládeže

MAJETEK 
» zajistit kvalitní a pravidelnou údržbu 

objektů, pozemků a bytového fondu ve 
vlastnictví MČ

» iniciovat další jednání s vedením hlavního 
města Prahy za účelem získání strategic-
kých objektů a pozemků do vlastnictví MČ 

» sledovat možnosti čerpání fi nančních pro-
středků z dostupných dotačních titulů na 
obnovu majetku MČ

» odstranit havarijní stav objektu čp. 45 
– hájovna a zajistit jeho dlouhodobé 
využití

» úspěšně dořešit soudní spor a fungování 
nájemních vztahů se spol. Natural

» dokončit privatizaci bytových domů čp. 68 
a 393

» zajistit využití dosud nepronajatých neby-
tových prostor a objektů ve vlastnictví 
MČ

» vyřešit dlouhodobé využití objektů čp. 11 
a 26 i za cenu jejich případné demolice 
s výhledem dotvoření historického jádra 
Dolních Počernic

» usilovat o úplatný převod objektu čp. 366 
do vlastnictví MČ se záměrem dotvoření 
historického jádra Dolních Počernic

» pokračovat ve snižování energetické nároč-
nosti objektů ve vlastnictví MČ Praha – Dol-
ní Počernice tak, aby splňovaly podmínky 
energetických auditů

INFORMOVANOST OBYVATEL
» zkvalitnit náplň Dolnopočernického zpra-

vodaje

» zkvalitnit obsah a úpravu internetových 
stránek MČ

» využívat dostupných možností pro výrobu 
propagačních materiálů o Dolních Počer-
nicích

» zahájit přípravné práce na publikaci o his-
torii Dolních Počernic

» doplnit naučnou stezku o nová zastavení

» pořádat kulaté stoly a fóra za účelem větší 
informovanosti obyvatel a jejich zapojení 
se do rozhodování o veřejném životě v MČ

» v rámci možností zajistit podávání infor-
mací o dění v MČ v cizím jazyce

» udržet a zkvalitnit činnost Informačního 
centra MČ

» spolupracovat s redakcemi místních perio-
dik MČ hl. m. Prahy, Listů hl. m. Prahy, Náš 
region a využívat další možnosti k propa-
gaci MČ

» zkvalitnit propagaci MČ vhodným marke-
tingem – facebook, wikipedia, Kudy z nu-
dy, PR články, vhodná inzerce atp.

ŘÍZENÍ A SPRÁVA
» zvyšovat kvalifi kaci a vzdělanost pracov-

níků ÚMČ Praha – Dolní Počernice

» zabezpečit kvalitní a aktualizované vyba-
vení pro výkon veřejné správy ÚMČ

» docílit odpovídající úrovně komunikačních 
schopností všech zástupců samosprávy 
a státní správy při styku s veřejností

» zapojit obyvatele MČ do řešení veřejných 
věcí prostřednictvím procesu Místní agen-
dy 21

» obhájit kategorii „C“ v hierarchii MA 21

» pokračovat v aktivním členství MČ při 
Národní sítí Zdravých měst

RMČ Praha – Dolní Počernice
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Výsledky 
fi nančních 

kontrol
Vážení spoluobčané, 
jistě je vám známo, že naše městská část 
realizovala v období 2005 – 2009 čtyři vel-
ké investiční projekty s podporou struktu-
rálních fondů Evropské unie. Jejich přesné 
názvy a podrobné informace naleznete na 
internetových stránkách MČ Praha – Dolní 
Počernice.

Od doby zahájení realizace projektu prochází 
každý projekt několika postupnými kontrola-
mi a jeho průběh i následná udržitelnost jsou 
prokazovány monitorovacími zprávami. Po 
5 letech od počátku realizace projektu končí 
žadateli povinnost využívat projekt v soula-
du s jeho studií proveditelnosti a s podmín-
kami, které jsou stanoveny díky příspěvku 
ze strany Evropské unie a jsou zakotveny 
v „Rozhodnutí“, resp. smlouvě o fi nancová-
ní, kterou jsme podepisovali s Ministerstvem 
pro místní rozvoj České republiky.

Tím však vše nekončí, neboť právo kontro-
ly má také fi nanční úřad, v našem případě 
Finanční úřad pro Prahu 9, který své právo 
využil a provedl kontrolu na všech projektech. 
Nejprve si pracovnice FÚ vyžádají veškeré 
podklady, související s fi nancováním projektu 
a vše pečlivě kontrolují jak po stránce adminis-
trativní, tak i fyzicky v místě projektu. Ve sku-
tečnosti kontrola probíhá tak, že pracovnice 
fi nančního úřadu kontrolují tzv. monitorovací 
ukazatele projektu (např. počet vysázených 
stromů, počet elektrických rozvaděčů, délku 
inženýrských sítí), ale také např. počet sociál-
ních zařízení, vodovodních baterií atp.

Velmi nás potěšilo, že jak účetní, tak fyzické 
kontroly proběhly u všech našich projektů 
bez závad, o čemž svědčí závěrečné protoko-
ly fi nančních kontrol.

S uspokojením tedy můžeme konstatovat, že 
jsme dosud všemi kontrolami prošli a věřím, že 
ještě projdeme, bez ztráty pověstné kytičky. 

Zbyněk Richter, starosta

Volební ohlédnutí
Milí spoluobčané,
když jsem psal pozvání k volbám v minulém čísle, snažil jsem se Vás oslovit s apelem na skuteč-
nost, že v obcích a městských částech bychom se ani tak neměli dívat na strany, jejich ideové 
fráze, ale na lidi, kteří v nich pracují pro nás, neboť jsme je zvolili. Hodnotit jejich práci podle toho, 
co se v naší městské části podařilo, co nového bylo postaveno, co se zlepšilo, jak městská část 
„žije“ atd. Musím říci, že jsem na výsledky voleb u nás v Počernicích hrdý. Je vidět, že si všímáte, 
žijete pozitivně a stejně jako já, jste ve velké většině s prací předešlé samosprávy spokojeni. Tím 
neříkám, že není co zlepšovat, ale používání vlastního rozumu a zkušeností je známkou vyspělos-
ti. Zvláště v době a v situaci, kdy ve schránkách donekonečna a opakovaně máme letáky, psané 
ve stejném tónu již osm let, o jejichž obsahu se nemá cenu vyjadřovat, či jakkoli je komentovat. 
Ostatně, jejich obsah a Vaše mínění o nich potvrdily i výsledky voleb. Choďme i nadále s očima 
otevřenýma, pozorujme, účastněme se veřejného života. Naše krásná městská část za to stojí.

MUDr. Pavel Boček

Pokud nedošlo ke změně na “poslední chvíli“, 
potom v době vydání tohoto příspěvku mohou 

Kalamita
Vážení občané,
dovolujeme si vám všem, kteří jste při nedáv-
né sněhové kalamitě nezištně odklízeli chod-
níky před svými domy, mnohokrát poděkovat 
za významnou pomoc. Naše MČ není schopna 
přes veškerou snahu v krátké době fyzicky 
zajistit schůdnost všech chodníků a komuni-
kací ve své správě. Pokud někdo z obyvatel 
naší MČ nebude v tomto směru s naší prací 
spokojen, velice se tímto omlouváme. Proto si 
velmi ceníme postoje těch z vás, kteří pravi-
delně chodníky uklízíte a jste proto příkladem 
pro ostatní občany. Zároveň s vámi sdílíme 
oprávněné rozhořčení na řidiče sněhových 
pluhů a sypačů, kteří degradují naši práci 

Pár poznámek 
nejen k veřejné 

dopravě

naši občané využívat výrazných změn v doprav-
ní obslužnosti naší městské části. Objektivnější 
názor na provedené změny si vytvoříme, až 
prověříme nové možnosti v cestě do zaměstná-
ní, do školy, za nákupy a dalšími našimi aktivi-
tami. Snad bychom si mohli na začátku nového 
funkčního období ujasnit představy, které by 
stálo za to zkusit zrealizovat.

Asi by nemuselo být příliš náročné pokusit 
se, alespoň v jednom směru, zřídit zastávku 

tím, že vzápětí nahrnou sníh ze silnic na námi 
uklizené chodníky, přechody a vjezdy. Staros-
ta již učinil potřebné kroky k nápravě toho-
to deprimujícího stavu, ale bohužel se nedá 
předpokládat, že se činnost těchto řidičů 
zásadně změní. Prosíme vás tedy o trpělivost 
a pevné nervy. Možná bude ještě hůře až sníh 
roztaje a vzápětí zmrzne. Dovolujeme si vás 
tedy požádat, abyste byli maximálně opatrní 
při svých cestách do zaměstnání, na nákupy 
a procházky. Všichni si jistě přejeme, abychom 
zimu přežili ve zdraví a bez stresových situací. 
V případě zjištění nedostatků volejte na úřad 
MČ, budeme se snažit je operativně napravit.

Za pochopení vám děkuje 
Rada MČ Praha – Dolní Počernice

pro linku 263 (163?) u zdravotního středis-
ka (směrem k Intersparu) a u “statkových 
domů“. V prvním případě by jistě byli za to 
vděční nemocní a žáci naší školy, v druhém 
případě občané zmíněných domů.

Ke zlepšení dopravy – veřejné i soukromé 
– by mohlo přispět racionální vyřešení řízení 
dopravy křižovatky a nedalekého přechodu 
v Běchovicích. Jde sice o území mimo naši 
správu, bylo by asi účelné, kdyby se vedení 



Veřejná doprava, Změny v hromadné dopravě 7

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
K celostátnímu termínu změn jízdních řádů 12.12.2010 byla posílena 
železniční doprava na trati 011 v relaci Praha – Libeň – Kyje – Dolní 
Počernice – Běchovice – Klánovice – Úvaly. V přepravních špičkách pra-
covních dnů došlo ke zkrácení souhrnného intervalu na 15 minut.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
V rámci projektu midibusových linek pro zlepšení dostupnosti zdravot-
nických zařízení na území hl. m. Prahy byla od 12. 12. 2010 zavedena 
nová midibusová linka 296.

Nová linka 296 jede po trase (výběr zastávek):
NÁDRAŽÍ HORNÍ POČERNICE – Jeřická – Chvaly – Slatiňanská – 
Obchodní centrum Černý Most – Černý Most – Bryksova – Generála 
Janouška – Vajgarská – Nádraží Kyje – Sídliště Jahodnice – Hostavice 
– Novozámecká – Dolní Počernice – Štěrboholy – Obchodní centrum 
Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Nádraží Horní Měcholupy – Boloňská 
– Sídliště Na Groši – Zahradní Město – Skalka – Michelangelova – 
SÍDLIŠTĚ SKALKA

Linka je v provozu celotýdenně cca od 6:00 do 22:00 v pravidelném 
intervalu 30 minut.

Prodloužení linek 163 a 263 do Dolních Počernic a Újezda 
nad Lesy
Linka 163 jedoucí v trase Depo Hostivař – Dolní Počernice – Bezděkov-
ská je ve špičkách pracovních dnů prodloužena o úsek Dolní Počer-
nice – Běchovice – Újezd nad Lesy – Sídliště Rohožník a zajišťu-
je tak přímé spojení těchto lokalit s metrem A “Depo Hostivař” 
i s obchodním centrem ve Štěrboholech. Linka 163 jezdí v intervalu 
20 minut v ranní špičce a 30 minut v odpolední špičce. Náhradou za 
zrušený úsek Dolní Počernice – Bezděkovská je prodloužena linka 263 
o úsek Obchodní centrum Štěrboholy – Dolní Počernice – Bezděkovská. 
Tato linka nahrazuje některé spoje linky 163 zkrácené do Štěrbohol. 
Souhrnný interval mezi Štěrboholy a Dolními Počernicemi však bude 
zachován. 

ZMĚNY NA JEDNOTLIVÝCH AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH 
V OBLASTECH PRAHY 14, 20 A 21:
141 linka je zrušena a nahrazena linkami 181 a 223

163 linka je ze zastávky Dolní Počernice vedena nově přes Běchovice 
a Újezd nad Lesy do zastávky Sídliště Rohožník; v úseku Dolní 
Počernice – Bezděkovská nahrazena linkou 263; v úseku Dolní 
Počernice – Sídliště Rohožník jede pouze ve špičkách pracovních 
dnů 

Změny v hromadné 

dopravě od 12. 12. 2010

181 linka je ve směru z Opatova vedena ze zastávky Hejtmanská 
přes Rajskou zahradu do zastávky Černý Most

190 linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou 223 

208 linka je v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů (nahrazeno 
linkami 223 a 296)

222 linka je zrušena a nahrazena posílením linky 261

223 linka je prodloužena o úsek Černý Most – Generála Janouška 
– Kyje – Jiráskova čtvrť – Depo Hostivař (náhrada za linky 190 
a 208)

251 posílení provozu ve špičkách pracovních dnů – zavedeny návaz-
né spoje na vlakovou linku S7 

261 linka je posílena o spoje zrušené linky 222, zřízena zastávka 
Výzkumné ústavy Běchovice

263 část spojů linky je prodloužena o úsek OC Štěrboholy – Dolní 
Počernice – Bezděkovská

269 na lince je zaveden provoz také v nepracovních dnech cca od 
8:00 do 20:00 v celé trase

273 linka je posílena v pracovní dny (náhrada za linky 141 a 181)

296 nová midibusová linka v trase: Nádraží Horní Počernice – 
Černý Most – Bryksova – Nádraží Kyje – Dolní Počernice – 
Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Sídliště Na Groši – Skalka 
– Sídliště Skalka; linka je v provozu celotýdenně cca do 22:00

Bližší informace a jízdní řády vám poskytneme v Informačním 
centru Dolních Počernic (naproti poště) nebo je najdete na 
webových stránkách: 

» vyhledání spojení PID: http://pid.idos.cz/spojeni, www.dpp.cz

» zastávkové jízdní řády PID: http://portalpid.idos.cz 

» objednání zasílání nových jízdních řádů:
 http://www.ropid.cz/jizdni-rady/elektronicke-zasilani-jizdnich-radu 

» interaktivní dopravní mapa Prahy: http://praha.planydopravy.cz 

» webové stránky o Pražské integrované dopravě: http://www.ropid.cz

naší MČ pokusilo s vedením MČ Běchovice, 
Policií ČR a Ropidem tuto lokalitu řešit. Sám 
jsem na to policii i Ropid upozornil dopisem, 
intervence se strany MČ by byla jistě vhod-
nější a významnější.

Za dost závažné považuji řešení lepšího pro-
pojení naší MČ s Černým Mostem. Zatím 
všechny návrhy narážejí na lokální patri-
otismus některých, nejen našich, občanů 
a z toho pak vyplývá neochota o problému 
vůbec mluvit. Z dosud navrhovaných námětů 
se zdá jako perspektivně průchodné úsilí MČ 
Běchovice o stavbu křižovatky typu diamant 
na Jižní spojce nad Vinicí, kam by rádi napojili 
část obchvatu Běchovic. Realizace této stavby 
by umožnila účelné prodloužení linky Depo 
Hostivař – Dolní Počernice – Černý Most a dá 

se předpokládat, že i občané Vinice by se pak 
dočkali podstatně větší četnosti spojů. 

Osobně považuji obavy z rizika zvýšeného 
dopravního ruchu v případě kolapsu na Jižní 
spojce ve staré části naší MČ za liché i sobec-
ké a amorální. Většina našich občanů jezdí 
auty a nelze dnes zajistit poměry tak, aby ke 
každému domu vedla slepá silnice. A pokud 
by se ukázala situace jako opravdu neúnosná, 
potom v právním státě by se měla dát situ-
ace vyřešit použitím pouhých značek a poli-
cie. V této souvislosti je snad vhodné alespoň 
heslovitě opět připomenout někdejší záměr 
naší MČ – výstavbu vědeckých parků. Jeho 
realizace by nejen přispěla k zlepšení doprav-
ní obslužnosti naší MČ, zvýšila by její pres-
tiž i prestiž státu, ale významně by přispěla 

i k řešení nezaměstnanosti a pomohla by nás 
vrátit mezi státy s vyšší technickou úrovní.

S rozvojem soukromé a veřejné dopravy 
souvisí i zhoršení životního prostředí – zvy-
šuje se zatížení hlukem. I zde bychom měli 
znovu posoudit svoje možnosti a systema-
ticky jednat.

Smyslem tohoto příspěvku je, abychom se 
probrali z celkové letargie, odevzdanosti či 
bázlivosti a využili všech možností, které 
máme k dispozici k zlepšení svých životních 
poměrů. Přemýšlejme, ptejme se, navrhujme 
řešení problémů, diskutujme o jejich reálnos-
ti s úřadem i zastupiteli MČ a hledejme cesty 
k jejich realizaci. 

Ing. Evžen Smrkovský, CSc



8 Oslavy a slavnostní odhalení

Dne 25. října jsme v naší městské části osla-
vili 92. výročí založení Československa. Slav-
nostní akt byl tentokrát umocněn odhalením 
nové barokní sochy sv. Jana Nepomuckého 
– kopií původní sochy, která stávala od roku 
1919 v areálu kostela Nanebevzetí Panny 
Marie. Nově zhotovená socha byla umístěna 
jen několik metrů od původního stanoviš-
tě i v souvislosti s majetkoprávními vztahy 
(areál kostela je v majetku římskokatolické 
církve, avšak současné stanoviště sochy je 
situováno do prostor, které jsou ve svěřené 
správě MČ Praha – Dolní Počernice).

Starosta Zbyněk Richter nejprve seznámil 
několik stovek zúčastněných obyvatel s okol-
nostmi, které provázely původní sochu sv. 
Jana Nepomuckého – od jejího dávného 

Oslavy 

92. výročí 

založení 

Československa

umístění u mostu přes Rokytku v Dolních 
Počernicích, přes její přemístění do areá-
lu kostela v r. 1919 až do jejího poničení
a zchátrání, po kterém byla deponována 
v roce 2007 do objektu úřadu MČ. 

Oživil též okolnosti, za jakých byla realizována 
nová socha sv. Jana Nepomuckého v moder-
ním pojetí v r. 2006 od akademické sochař-
ky Ellen Jilemnické, která je od 26. 10. 2006 
situována na klasickém místě u mostu přes 
Rokytku na ul. Národních hrdinů. 

Dále se zmínil o grantovém systému hl. m. 
Prahy, jehož prostřednictvím bylo zajištěno 
fi nancování kopie původní sochy v barokním 
provedení a poděkoval magistrátu hl. m. 
Prahy za vstřícný přístup k záměru MČ tuto 

sochu zrealizovat. Dodavatelem díla bylo 
Kamenosochařství Pánek, jehož nabídka 
byla pro MČ nejvýhodnější a zárukou kvali-
ty byly např. i výsledky práce této fi rmy na 
Katedrále svatého Víta.

Starosta se rovněž zmínil o pohnutém životě 
i smrti sv. Jana Nepomuckého a popřál nové 
soše dlouhou životnost. 

Po samotném aktu odhalení sochy zazněla 
státní hymna na počest 92. výročí založení Čes-
koslovenska a poté se již.vydal tradiční lampió-
nový průvod, který je rok od roku delší, setmě-
lým zámeckým parkem po cestách osvětlených 
jen svíčkami. Slavnostní podvečer byl ukončen 
ohňostrojem, který se nádherně zrcadlil na hla-
dině Velkého počernického rybníka.

Slavnostní 

odhalení sochy

sv. Jana 

Nepomuckého
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Výlov – výchovně vzdělávací akce 9

V úterý 19. října se občané Městské části 
Praha – Dolní Počernice mohli opět po dvou 
letech těšit z pohledu na bohatství, které ze 
svých vod vydal při výlovu Počernický ryb-
ník. Již od časného rána bylo u rybníka živo, 
a to nejen v lovišti, ale i v blízkém okolí ryb-
níka. Naše MČ totiž využila této jedinečné 
příležitosti k uspořádání vzdělávací akce pro 
žáky základní školy, která byla zaměřena na 
environmentální výchovu dětí.

Podstatou akce bylo zřízení 4 stanovišť, 
u kterých se střídaly jednotlivé třídy naší ško-
ly. Každé stanoviště bylo vybaveno názorný-
mi pomůckami a výklad zajišťovali odborní 
lektoři.

Účelem akce bylo naučit děti vnímat přírodu jako nezbytnou část jejich života, odpovědně se 
k ní chovat a také ji chránit. Záměr soustředit se na Počernický rybník a jeho okolí vyšel doko-
nale, neboť děti se dozvěděly mnoho informací o přírodních zajímavostech, které doposud 
zcela nevnímaly. Jednotlivá stanoviště byla zaměřena na rybolov a poznávání ryb, poznávání 
stromů v zámeckém parku, ptactvo a květenu v okolí Počernického rybníka a také na rekon-
strukci počernických vodních nádrží. Důkazem zájmu dětí bylo velké množství otázek, které 
kladly lektorům. Ti zkoušeli děti ze znalostí o přírodě a nutno poznamenat, že znalosti byly 
u dětí velmi rozdílné. O to více je třeba zaměřit se při výchově našich dětí na oblast životního 
prostředí a poskytovat jim možnosti vzdělávání v této důležité součásti života.

Rada MČ by ráda touto cestou poděkovala pořadatelům celé akce, a to Středisku ekologické 
výchovy Lesů hl. m. Prahy, Českému rybářskému svazu, Odboru ochrany životního prostředí 
Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha – Dolní Počernice za zajištění pěkné výchovně vzdělávací 
akce, která v Dolních Počernicích určitě nebyla poslední.

Rada MČ Praha – Dolní Počernice

Výchovně vzdělávací 
akce u Počernického rybníka
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10 Myslivecké sdružení, Sluneční domov

Vážení,
rádi bychom Vás informovali o pokračování 
obnovené činnosti mysliveckého hospodaření 
v okolí lokalit: V hájích, V ořešinách až k silnici 
Olomoucké a Xaverovského háje (katastr Hor-
ní Počernice), Vinice a V Čeňku (katastr Dolní 
Počernice), Výzkumných ústavů Běchovice 
a k Počernickému rybníku (katastr Běchovi-
ce) a V pískovně, Horka, Čihadla, Staré Kyje 
(katastr Hostavice a Kyje). 

Naše úsilí o udržení optimální rovnováhy 
stavu zvěře nejen pro nás, ale i pro budoucí 
generace, začíná přinášet pozitivní výsledky. 

Opět se, sice pomalu, ale přesto, zvyšují sta-
vy tzv. užitkové zvěře, jako např. bažantů, 
koroptví a zajíců a úspěšným odlovem se 
omezuje negativní působení zejména lišek 
a divokých prasat. Těch se za uplynulé obdo-
bí podařilo odlovit 43 ks a tím došlo ke zna-
telnému snížení škod na mnoha pozemcích, 
někdy i na Vašich zahradách. 

Pravděpodobně z důvodu předcházejícího 
nedobrovolného přerušení mysliveckého hos-
podaření se u některých našich spoluobčanů 
objevují obavy o bezpečnosti průběhu pravi-
delných společných lovů.

U vodních ploch se jedná o společný lov 
kachen (srpen až listopad) probíhající u nás 
v sobotních podvečerech. Dále to jsou společ-
né hony na drobnou zvěř (listopad, prosinec) 
a naháňky či nátlačky na zvěř černou a škod-
nou (listopad až únor), které se konají převáž-
ně o sobotách a jejichž termíny jsou ze zákona 
předem oznamovány příslušným orgánům, 
dále i policii ČR, MP a na vyžádání i orgánům 
státní správy, poslancům apod. Na druhé stra-
ně zlepšujeme zazvěření honitby nákupem, 
částečným odchovem a vypouštěním kachen 
a bažantů. Pro společné lovecké akce platí 
mnoho mysliveckých pravidel, která jsou neje-
nom při každé akci jmenovitě připomínána, 
ale jejichž dodržování je přísně kontrolová-
no a případné prohřešky jsou bezprostředně 

řešeny – minimálně vyloučením z myslivecké 
činnosti. Jedná se především o dodržování 
všeobecné bezpečnosti.

Samozřejmě přitom dochází i k přímému 
kontaktu se spoluobčany, kteří jsou právě na 
procházce, třeba i se svými dětmi. Vzájem-
né pozdravení je mysliveckou i občanskou 
„povinností“, krátké popovídání a vysvětle-
ní, co právě provádíme, je naprostou a zcela 
běžnou samozřejmostí.

Máme upřímný zájem – nejenom proto, že 
podstatná část našich členů je místních 
– udržovat co nejlepší vztahy se všemi obča-
ny, kteří v naší honitbě a jejím okolí žijí, nebo 
jsou zde jen na procházce přírodou.

K Vám všem bychom měli i jednu naléha-
vou žádost – při osobním pohybu honitbou 
v době snížené viditelnosti doporučujeme 
používat refl exní součásti oděvů. Zároveň 
prosím všechny z Vás, kteří vlastníte pejska, 
abyste po celý rok – zejména v období květ-
na až července – nenechávali pobíhat volně 
své miláčky mimo obydlená místa. V té době 
se v přírodě probouzí nový život, srny kladou 
srnčata, zaječky vrhají (metají) zajíčata, pro-
klubávají se nebo líhnou bažantíci, kuřata 
koroptve, kachňata, holoubata a ostatní. 
Liška v brlohu vrhá liščata, bachyně metá 
selata (selí se). Každý i velmi malý kousek 
louky, remízku, rákosí apod. je potenciální 
úkryt pro nějaké to „maličké“ jehož jedinou 
ochranou – v době než povyroste – je jen tiše 
se krčit ve svém úkrytu. Dobrý čich každého 
pejska mládě najde, a i když si s ním chce jen 
pohrát, končívá taková hra úhynem. Naproti 
tomu v případě selat je bachyně vždy nablíz-
ku a pokud je překvapena, chrání selata 
i svým životem, a může tak být pro Vašeho 
pejska velice nebezpečná.

Využívám této cesty i k poděkování žákům 
a učitelům ZŠ v Dolních Počernicích za sběr 
kaštanů pro přikrmování zvěře, který byl krás-
ným začátkem naší vzájemné spolupráce.

Sluneční 

domov roste… 
V letošním roce se nám splnila část velkého 
snu. Náš dům „Sluneční domov“ už sto-
jí. Bude sloužit jako chráněné bydlení pro 
dospívající děti s kombinovaným postižením, 
které dosud žily ve svých rodinách, navštěvo-
valy denní stacionář a speciální školu a díky 
svému věku bohužel musí odejít. Máme hru-
bou stavbu a jsme na náš dům náležitě pyšní. 
Každý už má přidělený svůj pokoj a chodíme 
kontrolovat, jak se naše stavba posouvá 
dopředu. Velmi děkujeme všem našim spon-
zorům, podporovatelům a příznivcům, bez 
kterých by celý projekt nebylo možné usku-
tečnit. Mezi naše největší dárce patří MHMP, 
Nadace ČEZ a RWE Transgas. Velký dík patří 
i MČ Praha – Dolní Počernice za veškerou 
podporu. 

Přejeme všem našim příznivcům krásné 
Vánoce a šťastný nový rok 2011! 

Jana Stránská, 
za Občanské sdružení Sluneční domov 

Závěrem Vám všem přejeme, aby Vám bylo 
odměnou za citlivé chování v přírodě pozoro-
vání nebo alespoň zahlédnutí zvěře, která se 
v naší honitbě stále nachází.

Do nového roku upřímně přejeme všem 
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.

Za myslivecké sdružení Horní Počernice o. s.

Ing. Miroslav Vokřínek, předseda 

Myslivecké sdružení informuje
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Letošní tradiční Dolnopočernická nadílková, 
kterou pravidelně již po několik let pořádá naše 
Městská část Praha – Dolní Počernice v prostoru 
zámeckého parku, připadla na sobotu 4. prosin-
ce. Několik dní před očekávanou slavností však 
napadl sníh a uhodily mrazy (až –20°C). Orga-
nizátoři tedy narychlo improvizovali a všechny 
akce, určené pod širé nebe, krom Mikulášské 
nadílky, situovali pod střechu. Prodejci vánoč-
ního zboží vzali za vděk teplými chodbami 
kulturního centra a malý Ježíšek (Zora Novot-
ná) s Pannou Marií (Danielou Novotnou) i sv. 
Josefem (Jakubem Rumlem) našli svoje přístřeší 
v bizardním prostoru bývalého mlýna. Ukázalo 
se, že to bylo šťastné řešení nejen pro hlavní 
aktéry, početný průvod štědrovníků, ale i pro 
dvě kozy, které radostně ožíraly smrčkovou 
výzdobu. Na své si přišla i neposedná kozička 
kamerunská, která si ze svého těsného stano-
viště proklestila cestu a klidně si „špacírovala“ 
mezi početnými diváky.

K Betlému se váže ještě jedna zajímavá udá-
lost. Den před tím jsme šli ještě naposledy 
překontrolovat, zda je vše pro příchod Svaté 
Rodiny v pořádku, když se ukázalo, že mlýn 
je zatarasen zevnitř. Pomocnou ruku nabídl 
statečný pan Kamil Douděra, který se po 
vratkém, nekonečně dlouhém žebříku spus-
til do hlubin mlýna a odstranil trámek, který 
přepadl přes obě poloviny vstupních dveří.

Obdobnou historií si prošlo i Peklo, které čeka-
lo na malé návštěvníky v jednom z ledových 
sklepů bývalého pivovaru. Všichni čerti, spolu 
s anděly, následovali svatého Mikuláše, který 
pro tento účel přijel až z Podještědí (František 
Novotný), aby hodným i těm zlobivějším dětem 
předal sladké dárky. Jen čertova babička (Alena 
Kšádová) spolu s čertem (Pepíček Hašek) zamí-
řili rovnou do pekla. Ovšem, ta naše pekelná 
vrátka nemají kliku a musí se tudíž otevírat jen 
pomocí klíče. A co se nestalo – zaklapli se tam 
oba. Snažili se sice bouchat, volat, ale okolo 
jdoucí si mysleli, že to patří k pekelnému řádě-
ní. Po dlouhém „ramplování“ se konečně smi-
loval jeden z tatínků a pomocí zavíracího nože 
odsunul západku zámku a vysvobodil je. Peklo 
se pak za to náležitě odměnilo hrůzným svět-
lem. Pan Ing. Král, který den před tím pomáhal 
do pekla stěhovat necky, aby měli čerti na čem 
mastit karty, když zhlédl interiér, jen si tiše 
povzdychl: “Tak sem tedy našeho Ádu nedo-
stanu ani za nic!“ Jeho proroctví se o pár hodin 
později vyplnilo do písmene.

Další vánoční překvapení čekala na své náv-
štěvníky i v budově informačního střediska, 
kde se zaskvěla činnorodá paní Eva Vavrouš-
ková svými Betlémy, z nichž k nekurióznějším 

Střípky z Dolnopočernických Vánoc 2010

patřil „Klatovský skautský Betlém“, který 
našemu muzeu věnoval pan Petr Šplíchal. 
Paní Vavroušková však ohromila i svým“ 
trvanlivým pečivem“ a to skutečně trvanli-
vým doslova. Její vánočka i cukroví bylo totiž 
háčkované a to tak dokonale, že „na první 
pohled“ vyvedlo z míry nejednu hospodyň-
ku. Osvědčená „výstavnická parta“ vedená 
Mgr. Hanou Královou pak vánočně upravila 
prostory regionálního muzea tak, že bylo milo 
pohledět. K vánoční atmosféře ještě přispěla 
kuchařinka (usměvavá Kačka Václavková), 
která nabízela čerstvě upečené linecké koláč-
ky a z Českého Brodu došlá klavíristka (Jana 
Thomesová), která hrála na harmonium. A že 
se našla obrovská spousta zpěváků, kteří spo-
lu s ní zpívali koledy nemusím ani dodávat.

Voňavé pečivo, prostě ozdobené vánoční
stromky i zpěv koled krásně souzněl se za-
chumlaným dvorem za okny.

Zmínit musím i pěkné divadelní představení 
„Z ranečku českých pohádek“, kterým potě-
šil soubor „Počerníčci“ z Horních Počernic. 
Pochvalu si zaslouží i krásná výstava prací 
žáků základní školy, kteří, spolu se svými 
učiteli, již nejednou překvapili novými neo-
třelými výtvarnými nápady. Krásná byla 
i prodejní výstava prací dětí ze zdejšího dět-
ského domova, umístěná v novém prostoru 
nad ledovými sklepy, která si nic nezadala 
s profesionální výstavou „Adventarium“ 
v přízemí téže budovy, kterou připravila paní 
Martina Vondřichová.

Letošní Dolnopočernické vánoce, i přes ne-
přízeň počasí (báli jsme se totiž, že spolu 
s množstvím andělů, čertíků a dalších účin-
kujících budeme v převaze) však ukázaly, že 
se naše Vánoce dostaly již do povědomí širo-
ké veřejnosti tak, že návštěvníky ani nepo-
hoda neodradila. Ti poslední se trousili domů 

až po diskotéce Na špejchaře – někdy kolem 
půlnoci. 

Vlasta Václavková

MČ Praha – Dolní Počernice děkuje všem, 
kteří se podíleli na přípravě Dolnopočernic-
ké nadílkové: občanskému sdružení Počin, 
základní škole, dětskému domovu, klubu 
důchodců, společenství Molechet a obrovské 
spoustě jednotlivců.

Děkuje i za sponzorské dary: Textilu Z. Papežo-
vé a Kadeřnictví Jarky Krčálové.
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14 Vánoční setkání seniorů, Vánoce pohledem psychiatra

Podzim – zima – Vánoce 

pohledem psychiatra
Pro některé z nás je období od listopadu do února spojeno s častějšími 
pocity únavy a smutku. Někdy se tážeme: “Jsme opotřebovaní? Staří? 
Skeptičtí?”...Když se o svých potížích někomu zmíníme, často zjistíme, že 
v tom nejsme sami. Jestiže navštívíte lékaře, s velkou pravděpodobností 
uslyšíte diagnózu: “sezónní deprese” nebo také “sezónní afektivní poru-
cha”. Na první pohled to zní jako fatální diagnóza, ale ve skutečnosti se 
u vás projevují depresivní příznaky vznikající během podzimu a zimy, kdy 
se zkracují dny a lidé trpí nedostatkem světla. Na jaře a v létě pak potíže 
mizí. Charakteristická je kombinace symptomů únavy s potřebou delšího 
spánku, horšího ranního vstávání, změn nálady a zhoršení koncentrace. 
Mění se hmotnost – naše tělo vyžaduje potravu bohatší na cukr a uhlo-
hydráty.

Snazší je defi novat tyto změny nálady u dospělých, kteří lépe rozpoznají, 
že se mění jejich prožívání všedního dne. Nečekaně jsou smutní, mnohdy 
plačtiví, trpí nedostatkem sebevědomí, vyhýbají se lidem, mají pocit zby-
tečnosti. Někdy cítí vnitřní napětí, neklid a nervozitu. Špatně se soustřeďu-
jí, jsou nerozhodní. Životní energie jakoby někam vymizela. 

Obtížnější je poznat depresivní projevy u dětí. Také u nich se může projevit 
smutná nálada, neschopnost prožívat radost, pocit, že je nikdo nemiluje 
(často se opakovaně ptají), nezřídka se objevuje pláč. Mají pocit prázdnoty, 
ztrácejí dosavadní zájmy, špatně se soustřeďují, u některých konstatujeme 
pohybový útlum. Ve škole se jim zhoršuje prospěch. Narozdíl od dospělých 
neumí depresivní příznaky popsat, mnohdy si stěžují na bolesti hlavy, bři-
cha. Často špatně usínají a v noci se probouzejí, dostavují se děsivé sny.

Zcela výjimečně připadá v úvahu, že se všechny vyjmenované potíže pro-
jeví pohromadě. Ale i jejich malá část nás dovede potrápit. Tím spíše, že 
předsváteční období je namísto těšení se na nejkrásnější svátky roku až 
nezdravě spojeno s nebývalým stresem. Je třeba si přpomenout, že to je 
záležitost několika posledních generací. Nespočet generací před námi pro-
žívaly zimu jako období útlumu aktivity. A někde v našich genech si tuto 
informaci uchováváme.

Lidé si dávno všimli (již kolem roku 1845), že tento zimní splín je důsled-
kem nedostatku světla. V zamračeném dni je intenzita světla mezi 2500 
a 1000 luxy, zatímco v jasném letním dni až 100 000 luxů. Ve Skandinávii 
již desítky let léčí sezónní deprese světelnou lázní. I u nás je možno zakou-
pit světelnou lampu, kterou si ráno můžeme prosvětlit začátek dne. Světlo 
má v tomto případě ověřený preventivní i léčivý účinek.

A jakou to všechno má souvislost s Vánocemi?

Vánoční zvyky a obyčeje nás mohou vytrhnout z každodennosti. Pokud 
nám něco říkají adventní barborky, Mikuláš, Lucie, štědrovečerní stůl, 
vánoční zvyky, betlém – je postaráno o naši duševní rovnováhu a hlavně 
o duševní rovnováhu našich nejmenších. Dětem rituály a dodržování zvy-
ků prospívájí. Vzpomeňte si kolikrát jste četli nebo čtete stejnou pohádku 
na dobrou noc. 

Mnozí lidé, kteří prožili těžká období života, při vzpomínce na dětství 
v němž zažili období pohody tohoto typu, pocítili novou sílu žít dál. Jenže 
to nebyly Vánoce komerčně exploatované v takovém rozsahu jako je tomu 
nyní. Dárky byly prosté, mnohdy vyrobené vlastní rukou dárce. A největším 
darem byla sdílená pohoda a sdílená přítomnost. Ale na to příjdeme až 
v dospělém věku.

Přeji čtenářům klidné a krásné vánoční svátky a jako dar doporučuji dát 
si navzájem společně strávený čas, alespoň na chvíli oproštěný od zátěže 
komunikačních prostředků a médií.

Jak pravil fi losof: “Čas je to jediné, co můžeme promarnit, nebo smyslupl-
ně a utěšeně prožít.” Sobě navzájem a zejména našim dětem jej můžeme 
právě v této době darovat.

MUDr. Jana Drtilová

Vánoční setkání 

seniorů
V neděli 5. prosince se sešli naši nejstarší občané na přátel-
ském setkání seniorů s vedením Městské části Praha – Dolní 
Počernice v hotelu Svornost. Tradičního předvánočního setká-
ní se zúčastnilo 120 občanů. Po krátkém úvodu bylo vzpome-
nuto na spoluobčany, jejichž zdravotní stav neumožnil prožít 
příjemné předvánoční setkání s přáteli a sousedy a minutou 
ticha na ty, kteří již nejsou mezi námi. V duchu tradice tohoto 
setkání pohovořil starosta o výsledcích práce MČ v uplynu-
lém volebním období a o výhledu činnosti pro rok 2011 – m.j. 
dokončení dopravní infrastruktury na Vinici, pokračování na 
přípravě plánované výstavby nového nákupního střediska 
v centru MČ, výstavby domova seniorů, nového areálu základ-
ní školy, přístavbě MŠ a dalších akcích. Seznámil přítomné se 
Strategickým plánem rozvoje MČ a s projekty a dokumenty, 
které má vedení MČ připraveny pro realizaci v následném 
volebním období. Při neformální diskusi, která proběhla 
následně během kulturní části programu, odpovídali zástupci 
vedení MČ na nejrůznější dotazy občanů. Potěšilo nás i uznání 
za dosažení dobrých výsledků v oblasti udržitelného rozvoje 
naší MČ v minulém období.

K příjemnému setkání přispěla i skupina Horvát band, která 
hrála k tanci i poslechu, a malé občerstvení.

Všem dříve narozeným spoluobčanům přejeme pevné 
zdraví a příjemné prožití nastávajících zimních svátků.

Ing. Hana Jaklová, zástupce starosty

Foto Ivana Černá
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P O Z V Á N K Y

VÁNOČNÍ MŠE 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích

dne 24. prosince 

Dětská mše vánoční v 15:00 hod.

Půlnoční mše vánoční ve 24:00 hod.

KONCERT 

DOLNOPOČERNICKÉHO 

CHRÁMOVÉHO SBORU 
v čele se sbormistryní Marcelou Babkovou se koná 

ve stodole Českého statku 

dne 9. ledna 2011 od 17:00 hod.

Všichni lidé dobré vůle jsou srdečně zváni.

Srdečné blahopřání k významnému životnímu jubileu patří našim spoluobčanům:

LEDEN
Květuše Rathuská, Lidmila Klečková, Pavel Malčikov, Irena Heerová, Jaroslava Benešová,
Zdeňka Bártová, Naděžda Horáčková, Miroslav Roule, Růžena Herčíková, Jaroslav 
Holub

ÚNOR
Johana Líznerová, Miloslav Jech, Anežka Svobodová, Emilie Mařencová, Blahoslav 
Mareš

BŘEZEN
Jiřina Mráčková, Jiří Eckstein, Vlasta Knitlová, Emilie Stezková, Marie Mařencová, 
Zdenka Polívková, Jaroslava Šťastná, Zdeňka Gaudníková

Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody.

Dr. Tomáš Jirsák, za KSZB

Jubilanti z našich řad 
ve I. čtvrtletí 2011

O

onočnín mčůůl

VZPOMÍNKA

Za Miroslavem 
Šůsem
Počátkem října 2010 jsme se v pražském kre-
matoriu rozloučili s panem Miroslavem Šů-
sem, který většinu svého života prožil v Dol-
ních Počernicích. Mnoho občanů, nejen z naší 
městské části, svojí účastí spontánně vyjádřilo 
svůj vztah k jeho osobě, k jeho životu a chová-
ní. Pro nejbližší rodinu byl starostlivým a obě-
tavým tátou, manželem, dědem i pradědem, 
který nikdy nezklamal. Ve společnosti pak byl 
vnímán jako racionálně uvažující občan, který 
pomohl všude tam, kde bylo třeba přidat ruku 
ke společnému dílu. Bez ohledu na osobní 
riziko se neváhal angažovat, když cítil, že je 
deformována spravedlnost. Byl to odpověd-
ný, v souvislostech přemýšlivý občan, a proto 
nikdy nešel s „větrem“, ale za svým racionál-
ně podloženým přesvědčením. Jeho občanský 
život proto nebyl procházkou růžovým sadem, 
ale trvale náročnými i rizikovými aktivitami. 
Každou povinnost dělal s plným nasazením 
– ať už se jednalo o práci, večerní studium 
anebo o zábavu. Ani ve vysokém věku nestál 
stranou a naši občané ho budou mít v paměti 
jako veselého aktivního účastníka nejrůz-
nějších zábavných akcí, které pořádala naše 
městská část. Daleko široko byl znám i jako 
vynikající a velmi žádaný hudebník.

Mirek nikdy nehledal osobní profi t, ale pro-
spěšné společenské řešení, a pokud poznal, 
že se mýlil, neváhal případ okamžitě napra-
vit. Dobře znal život ze všech stran, a proto 
za nejvyšší životní prioritu považoval pravdu 
a úsilí o její poznání a prosazení. Tuto zásadu 
za svého života nikdy nezradil. Vždy byl věr-
ný objektivnímu celospolečenskému pozná-
ní, i když vnější změna postoje mu nabízela 
– tak jako mnohým jiným - lepší momentální 
pozice. Takových lidí není mnoho a mezera 
po jejich odchodu ze života se jen těžko zace-
luje. Jeho nepřítomnost mezi námi budeme 
dlouho vnímat nejen my v ZO KSČM, ale 
všichni, kteří ho měli možnost poznat a spo-
lupracovat s ním.

Luděk Turek, za ZO KSČM
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Základní škola
KONEC ROKU 
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Halloween
Dne 25. 10. se v naší ZŠ uskutečnil po krátké 
odmlce Halloween. Žáci oděni do nejrozto-
divnějších masek si na jednotlivých stano-
vištích procvičili své dovednosti a znalosti 
anglického jazyka a poté byly vyhodnoceny 
nejzdařilejší masky. Děkuji všem učitelům, 
kteří pod taktovkou pí. kolegyně Burdové 
tuto akci zajistili, dále vstřícným rodičům 
a paní Lefnerové – Koloniál – za pamlsky 
a dobroty pro naše žáčky. 

Hravé odpoledne
Ve čtvrtek 2. 12. 2010 proběhlo v ZŠ Hravé 
odpoledne pro předškoláky. Rodiče spolu

ZMĚNA VE VEDENÍ 
ŠKOLY

Vážení čtenáři, rodiče, přátelé školy,
s účinností od 1. 12. 2010 došlo v naší 
základní škole ke změně ve vedení školy.

Vedením byla pověřena paní Mgr. Alena 
Kubelková a stávající ředitel ZŠ Bc. Jiří 
Schwarz byl jmenován zástupcem ředitele.

Důvodem je doplnění kvalifi kace pro tuto 
funkci ze strany pana Schwarze.

Výuky ani běžného provozu školy se tato 
změna nijak nedotkne, neboť týmová 
spolupráce ve vedení školy bude nadále 
ve stejném složení pokračovat.

MČ Praha – Dolní Počernice

s dětmi – předškoláčky – se seznámili s pro-
středím školy, splnili celou řadu úkolů na 
jednotlivých stanovištích a odnesli si i malou 
odměnu. Za příjemné odpoledne děkuji kole-
gyním I. stupně a paní učitelce Hubáčkové, 
která bude mít na starosti naše budoucí prv-
ňáčky.

Vánoce v ZŠ
S probíhajícím adventím časem i škola žije 
přípravami na Vánoční svátky. V rámci před-
mětů Výtvarné výchovy a Pracovních činnos-
tí žáci spolu s učiteli připravili Vánoční výsta-
vu, která byla prezentována v divadelním 
sále areálu zámeckého pivovaru. K vidění 
byly krásné obrázky, betlém, adventní věnce, 
pečivo a další velmi zdařilé výrobky.

Někteří žáci a zaměstnanci školy se podíleli 
i na realizaci živého Betlému a Mikulášské 
nadílky v rámci Dolnopočernické nadílkové 
2010. Všem tímto děkuji.

V pondělí 20. prosince se uskutečnilo krátké 
Vánoční vystoupení pro rodiče žáčků školní 
družiny a dramatického kroužku.

Závěrem mi dovolte, Vám všem, popřát 
příjemné a klidné prožití Vánočních svátků 
a mnoho úspěchů v soukromém i pracovním 
životě.

Děkuji též všem zaměstnancům školy za jejich 
náročnou a kvalitní práci v tomto kalendářním 
roce. 

Bc. Jiří Schwarz
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Mateřská škola DUHA
MIKULÁŠSKÁ…
První prosincový den L. P. 2010 pořádala naše 
Mateřská škola DUHA Mikulášskou merendu 
pro děti a jejich rodiče. Akce se uskutečnila 
v dolnopočernickém pivovaru.

Přes sněhovou kalamitu, která ten den pře-
kvapila Prahu, se sešlo velké množství dětí 
ze školky se svými rodiči, sourozenci a nechy-
běli ani mnozí prarodiče.

Setkání to bylo trochu netradiční. Čert s Andě-
lem pro děti připravili divoké crazzy show 
s písničkami, tancem a pěknými soutěžemi. 
Také paní učitelky se rády přeměnily v čerti-
ce a spolu s dětmi si sváteční podvečer hezky 
užívaly.

A nakonec, netrpělivě očekáván, přišel Miku-
láš se svými dárky pro hodné i ty malinko 
zlobivé děti. Každá třída mu buď zazpívala, 
nebo pověděla krátkou básničku. U některých 
malých broučků se setkání s čerty a Mikulá-
šem neobešlo bez slziček a trošky strachu. 
Vždyť právě ti nejmenší upřímně věří, že čerti 
a Mikuláš jsou opravdoví, takže hlásky tich-
nou, srdíčka prudčeji tlučou a bezpečně je 
jenom v náručí mámy nebo táty. Zato starší 
„mazáci“ už vědí své a Mikuláši zazpívali 
s nadšením a zplna hrdla.

A najednou byl konec, dárky rozdané, pís-
ničky dozpívané. Všichni se, snad spokojeni, 
vydali křupajícím, ve světle lamp zářícím sně-
hem ke svým domovům.

Věříme, že čert s Mikulášem a Andělem nikde 
nezapadli a až se rok s rokem sejde (a že to 
utíká) přijedou zase, aby potěšili nejen dět-
ské duše.

Závěrem bychom chtěly moc poděkovat všem 
rodičům za fi nanční a materiální dary, panu 
Jakubcovi děkujeme za nádherné osvětlení 
vánočního stromu. Poslední akcí naší MŠ 
jsou Vánoční dílny s rodiči. 

Všem přejeme klidné prožití vánočních svát-
ků a šťastný nový rok 2011…

Dana Dufková, DiS., Bc. Ivana Zemanová,
třídní učitelky Broučků

BROUČKIÁDA 
Dne 6. října 2010 se konala ve školce Oran-
gery pro naše nejmenší a jejich rodiče Brouč-
kiáda. Ze širokého okolí se sešlo mnoho dětí, 
které přišly v krásných kostýmech. Těžko by 
se ze všech dal vybrat jeden nejhezčí, jelikož 
každé dítko mělo svůj výjimečný a neodola-
telný „oufi t“. Cíle Broučkiády bychom mohli 
rozdělit od obecných, až k těm individuál-
ním. Dovolíme si však podotknout, že právě 
ty individuální byly pro nás nejdůležitější. 
Hlavní myšlenkou tohoto dne bylo vykouz-
lit pomyslné jiskry spokojenosti v dětských 
očích našich nejmenších broučků. A to byla 
doba, kdy nastal ten správný čas pro začátek 
Broučkiády, a proto se děti i se svými rodi-
či vydali po dobrodružné cestě v prostředí 
krásného zámeckého parku. Zde bylo několik 
stanovišť a na každém z nich čekal na naše 
děti velký brouček či beruška.Ti měli připra-
vené jednotlivé úkoly, které byly přiměřené 
věku a schopnostem dětí. I ty nejmenší děti 
v naší mateřské školce svůj úkol bravurně 
zvládly bez jakýchkoliv obtíží. Tím se proká-

Mateřská škola 

ORANGERY
zaly jako praví broučci či berušky a semkly se 
tak s krásou kouzel přírodní říše. 

Tento den byl ojedinělý, jak pro malé, tak 
i velké berušky a broučky. Vždyť, co může 
být krásnějšího, než vidět radost v dětských 
očích, v nichž se odráží krásy přírody. Jen na 
každém z nás záleží, jak velká bude naše fan-
tazie, a právě ti nejmenší mají často fantazii 
nejdokonalejší. Byli bychom proto rádi, aby 
i po čase vzpomínka na tento den zahřála 
naše děti u srdíčka a vykouzlila jim úsměv 
na rtech. 

Děkujeme nejen malým broučkům za jejich 
účast, ale i jejich rodičům za vytvoření krás-
ných a zajímavých kostýmů, které děti pře-
nesly alespoň na malou chvíli ze všedních 
dnů podzimu do kouzelné pohádkové říše. 

Mgr. Diana Vránová 
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Dětský domov
DĚTSKÝ DOMOV CUP – Slavnostní 
vyhlášení výsledků za rok 2010

Slavnostní vyhlášení výsledků za rok 2010, 
spojené s kulturním programem, zakončilo
sedmý ročník soutěže pro dětské domovy 
– Dětský domov cup. Letošní DDCUP měl 
pět sportovních částí, v lednu turnaj ve stol-
ním tenise, v květnu atletiku, v květnu a červ-
nu fotbalový turnaj, v září beach přehazova-
nou, v říjnu cyklistický závod a v průběhu roku 
závodilo téměř šedesát dětských domovů.

Připomenout si celoroční sportovní zápole-
ní a převzít ocenění z rukou vzácných hos-
tů přijely do Prahy týmy ze třiceti dětských 
domovů. Dárky a ceny letos dětem předali 
předseda ČMFS Ivan Hašek, manažer české 
fotbalové reprezentace a patron letošního 
fotbalového dílu Vladimír Šmicer, naše nej-
lepší fotbalová rozhodčí Dagmar Damko-
vá a již podruhé se slavnostního vyhlášení 

zúčastnili Roman Ondráček a Miloš Pokorný, 
tedy Těžkej Pokondr.

Vítězem letošního ročníku a majitelem obří-
ho putovního poháru se na další rok stal 
dětský domov z Pyšel. Na druhém místě, se 
umístily Klánovice a třetí skončilo Ústí nad 
Labem. Dětský domov Praha – Dolní Počer-
nice se umístil na 18. místě, což je, vzhledem 
k celkovému počtu zúčastněných dětských 
domovů, hezký výsledek.

Poděkování patří partnerům:
Nike, Crocodille, České dráhy, Česká spoři-
telna, ČMFS, Junior Football, Dorty domu, 
MHMP, Puma, Klan, Grand Princ, ProFoot-
ball, Seznam.cz a Zámeček.
Pořádali: Dětský domov Dolní Počernice 
a 1. Sportovní občanské sdružení 

Podrobné informace o příštím – již osmém 
ročníku soutěže Dětský domov cup najdete 
na: www.ddcup.cz

Martin Lněnička, ředitel

Vítězný dětský domov – Pyšely a putovní pohár pro vítěze

Podzimní čertoviny za námi, už se těšíme 
na ty zimní!

Rodinný klub Veselý čertík funguje v podkrov-
ním prostoru Počernického pivovaru již 2,5 
roku. Za tu dobu zde nalezlo zábavu v herně, 
nové dovednosti na kroužcích nebo inspiraci 
na jednorázových akcích více než 600 rodičů 
s dětmi do šesti let. Nejnavštěvovanější jsou 
kroužky pro rodiče s dětmi od 1 do 3 let, ať už 
se jedná o Yamaha Class, Čertovské řádění, Cvi-
čení a říkadla s rodiči nebo Pohádkové tvoření. 

Ačkoliv program je postaven tak, aby zaujal především děti, na své si přijdou i maminky. Ty 
řádily i na naší poslední akci – Mikulášské besídce, kterou navštívilo 30 dětí s rodiči. Všichni 
měli možnost promluvit si s Mikulášem, tvořit s andělem a řádit s malými veselými čertíky.

Pokud máte chuť také něco vyzkoušet, neváhejte, veřejná herna je otevřena každý všední 
den: 9,00 – 12,00 a 15,00 – 18,00 hodin. Kompletní rozvrh kroužků a registrační formulář 
na nové pololetí od února 2011 naleznete na www.veselycertik.cz.

Na Vaši návštěvu se těší 

Ing. Jana Lenková, veselá ředitelka

Sportovní akce 

pro veřejnost 

na rok 2011
19. 2. 2011
 12. ročník O pohár ZŠ a DD 
 » turnaj v halové kopané – bez rozdílu věku
 » přihlášky do 11. 2. 2011

25. 6. 2011
 8. ročník pétanque dvojic
 » bez rozdílu věku a pohlaví, přihlášky do
  18. 6. 2011 na dd_dolpoc@volny.cz nebo
  281930129, 602/873693 – areál Dětského
  domova

10. 9. 2011
 13. ročník Běhu Babího léta 
 » všechny věkové kategorie, přihlášky na
  místě 
 » zámecký park Dolní Počernice 

22. 10. 2011
 8. ročník pétanque jednotlivců 
 » bez rozdílu věku a pohlaví, přihlášky do
  15. 10. 2011 na dd_dolpoc@volny.cz
  nebo 281 930 129, 602 873 693 – areál
  Dětského domova

10. 12. 2011
 13. ročník Předvánočního běhu 
 » všechny věkové kategorie, přihlášky na
  místě – zámecký park Dolní Počernice
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JAKÝ BYL ROK 2010 V JEZDECKÉM KLUBU POČIN 
ČÍSLA, KTERÁ BY VÁS MOHLA ZAJÍMAT
Během uplynulého roku jsme vás na těchto stránkách průběžně informovali 
o všech akcích a aktivitách Jezdeckého klubu POČIN. Přesto zůstává ještě 
mnoho zajímavých událostí a čísel, které zůstaly nezveřejněny.

Ne všechno se ale dá spočítat, ne všechno se dá převést do čísel. V uplynu-
lém roce úspěšně odmaturovali dva z nejstarších členů jezdeckého krouž-
ku. Díky tomu určitě přibylo oddílu i znalostí, zkušeností a s věkem našich 
dospívajících členů i moudrosti. V oddíle tak během osmi let vyrostli z dětí 
ti, kteří pomáhají s jeho organizací a fungováním. Protože se v příštím roce 
chystá maturovat dalších šest „dětí“, můžeme doufat, že bude i nadále 
prosperovat nejen pro radost dětí z oddílu a užitek našich spoluobčanů se 
zdravotním handicapem, ale i pro všechny, kteří se s následky jeho činnosti 
setkají. To vše je možné hlavně díky vydatné pomoci všech našich přízniv-
ců, sponzorů a těch, kteří nám dobrovolně pomáhají při všech opravách 
i každodenním provozu. Jim všem patří náš veliký dík. 

VŠECHNO NEJLEPŠÍ,HODNĚ RADOSTI, ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ V PŘÍŠTÍM ROCE 
PŘEJE JEZDECKÝ KLUB POČIN. 

Jitka Francová

Dolnopočernický

Hubert
V neděli 14. listopadu se v Dolních Počernicích uzavírala 
jezdecká sezóna tradiční Hubertovou jízdou. Organizátorem 
celé akce byla stáj pana Josefa Vavrouška a se zúčastnilo se jí 
osmnáct koní se svými jezdci. Mezi nimi i čtyři koně z JK Počin 
– Mates, Nina, Holms a Betka. 

Tato, pro všechny jezdce slavnostní událost, byla zahájena pří-
pitkem a dekorováním účastníků v zámeckém parku. Lot koní se 
potom vydal přes hráz Dolnopočernického rybníka do Hornopo-
černického lesa, kde proběhla terénní část Hubertovy jízdy. Při 
ní na trase dlouhé asi 5 kilometrů zdolali koně se svými jezdci 
několik přírodních skoků. Pak následoval návrat zpět do jez-
deckého areálu. Zde proběhla nejdůležitější a nejočekávanější 
část celé akce – hon na lišku. Jezdci se svými koňmi mezi sebou 
svedli namáhavý souboj o liščí ohon. O jeho strhnutí z pro-
vazu ve výšce 3,5 metru soutěžili mezi sebou vždy dva jezdci 
na koních, kteří skákali vedle sebe přes překážku. Ve fi nále se 
nakonec podařilo zvítězit kobylce Nině s jezdkyní z JK Počin. 
Obhájila tak vítězství jezdeckého kroužku z loňského roku. 

Hubertova jízda se velmi vydařila. Organizátoři odvedli skvě-
lou práci, počasí nám přálo, všichni jezdci strávili se svými 
koňmi hezké odpoledne a na závěr se příjemně občerstvili. 
Nemohli jsme si přát lepší zakončení jezdecké sezóny! 

Jani, Aďa, Anežka

Z POHLEDU ČLOVĚKA Z NADHLEDU KONĚ
V roce 2010 celkem členů 51 Součet věku všech koní 110
Z toho voltižních jezdců 16 Nejmladší kůň 6 let
Stálých dobrovolníků 5 Nejstarší kůň 19 let
Ostatních dobrovolníků 
a příznivců (všem patří dík)

Hodně Přikovaných podkov 96

Fyzioterapeutů 2 Celkem sežrali sena 240 q
Klientů hiporehabilitace 
týdně

37
Granulí,ovsa a sladového 
květu

3600 kg

Odježděných 
hiporehabilitací za rok

1554
Mrkve, jablek, sušeného 
pečiva

1150 kg

POČIN o svých počinech

AKCE PRO VEŘEJNOST AKCE PRO KLUB
Počet letních táborů pro děti 2 Parkurové závody 4
Počet voltižních soustře-
dění

2 Voltižní závody 4

Počet dnů věnovaných 
dětem

365
Jezdecké licence v r. 2010 
celkem

5

Počet spolupracujích 
organizací (Paraple, Chráněná 
dílna, IC Zahrada, Roska, MŠ 
Orangery)

5
Víkendové brigády na 
úpravu tábořiště a sušení 
sena

4

Počet návštěvníků 3. Dne 
otevřených dveří

280
Vánoční besídka 
a posezení

1

Účast našich koní na 
kulturních akcích 

9
Postavení nové klubovny 
pro voltiž

1

Počet víkendových brigád 
na úklid okolí areálu

5 Hubertova jízda 1
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Sport

Na konci roku se většinou bilancuje a ohlíží-
me se za úspěchy a neúspěchy doby uplynu-
lé, a tak bych rád stručně připomenul, co se 
uskutečnilo a podařilo v naší TJ v průběhu 
roku 2010.

Byl to pro nás nadmíru vydařený rok a proč 
se tedy o radost nepodělit s ostatními příz-
nivci sportu z Dolních Počernic.

Oddíl kopané letos zaznamenal výrazný 
výkonnostní vzestup a podzimní část se mu 
opravdu vydařila. Po hubených letech u dna 
tabulky, předvádí především „A“ tým líbi-
vý fotbal se značným bodovým přírůstkem 
a zimu přetrvá na 2 příčce. Podzimní bilance 
9 výher, 3 remízy a pouze 1 porážka je potě-
šující a velmi nadějná. Třetí místo v tabulce 
B týmu je bezesporu také úspěchem.

Oddíl kopané se také může pochlubit mlá-
dežnickými družstvy, které sice zatím příliš 
nedominují v pražských soutěžích, ale jejich 
chvíle určitě přijde. 

Oddíl košíkové prožívá nejvydařenější 
období v historii košíkové v Dolních Počer-
nicích. Po historickém postupu v A týmu do 
Přeboru B, o kterém jsme psali v minulém 
vydání, se ve vyšší soutěži neztratil. Hraje 
vyrovnaná utkání a pohybuje se v první půlce 
tabulky, a to je příjemné překvapení. 

Naše starší dorostenky, pouze s jednou 
porážkou, hájí 2. místo v Dorostenecké lize, 
potvrzují svojí dlouholetou výkonnost a mají 
skvěle našlápnuto k historicky nejlepšímu 
umístění. Je velmi příjemné zjištění, že pro 
družstva z Klatov, Kladna, Liberce, Karlových 
Varů, Budějovic nebo Kožlan jsou dolnopo-
černické holky k nepřekonání. 

Nemohu také opomenout družstvo žen „A“, 
které letos suverénně vykročilo k postupu do 
Přeboru a v polovině soutěže je jako jediné 
doposud bez porážky. 

Ani oddíl tenisu nezůstal pozadu a po 
loňském postupu smíšeného družstva se ve 
vyšší třídě výborně aklimatizoval. Potěšující 
je vznik B týmu, který si hned v první sezóně 
vybojoval postup do vyšší třídy. Je vidět, že 
zrekonstruovaný areál, který byl letos ote-
vřen našim borcům, všem svědčí a motivuje 
je k vyšším metám. V letošním roce starto-
valo v pražských soutěžích na tenisových 
kurtech, vedle smíšeného družstva mladšího 
žactva, také nově vzniklé družstvo Baby teni-
su a oba týmy si nevedly vůbec špatně. 

Po letech máme opět i v oddílu odbíjené 
družstvo žen, které hraje pravidelná mistrov-
ská utkání III. třídy pražských soutěží a vede 
si skvěle.

Velmi jsem uvítal, že se smíšené družstvo 
odbíjené prezentuje samostatným článkem 
a svými úspěchy se tak pochlubí samo. 

Když pomineme umístění v různých třídách, 
přeborech a ligách, je velkým úspěchem neu-
stále se rozšiřující členská základna a přede-
vším vznik nových mládežnických družstev. 

Velkou radost máme z mládežnického oddí-
lu atletiky, který má dnes již kolem třiceti 
malých atletů. 

Ti mladší se zúčastňují přespolních běhů a ti 
starší závodů Přeboru Prahy na klasické atle-
tické dráze.

V měsíci září jsme také uspořádali úspěšný 
nábor mladých basketbalistek ročníků naro-

Sportovní úspěchy 
v TJ Sokol Dolní Počernice v roce 2010

zení 2000 – 2003, které se začínají učit bas-
ketbalovému umu a musím konstatovat, že 
tak činí velmi nadšeně. 

Je potěšující, že se sportovní aktivity v Dol-
ních Počernicích těší stále větší oblibě a při-
tahují nové zájemce, což je v dnešní době 
počítačů a dalších lákadel dobrou vizitkou. 

Od ledna 2011 připravujeme pro všechny 
zájemce sportovní aktivitu spočívající v kom-
binaci posilovacích cviků a tanečních kroků 
za doprovodu latinsko-americké hudby zva-
né Zumba.

Přeji všem sportovcům do nového roku pevné 
zdraví a ať se sportu v Počernicích stále daří. 

Petr Polcar,
předseda TJ Sokol Dolní Počernice 
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Vážení volejbaloví a ostatní sportovní přátelé,

již pěknou řádku let žije a funguje v Soko-
le Dolní Počernice smíšený oddíl odbíjené. 
A letos se nám zadařilo. Dovolte mi tedy, 
abych zrekapitulovala naši letní volejbalovou 
sezónu a trochu se pochlubila. 

Letní sezóna začala v květnu turnajem Praha 
OPEN – volejbal ženy, pořádaným Pražským 
sdružením sport pro všechny na hřišti TJ 
Meteor. Zúčastnilo se 16 družstev. My, 
počernická děvčata, jsme pozvaly pár kama-
rádek a vytvořily družstvo TJ SOKOL DOLNÍ 
POČERNICE A a TJ SOKOL DOLNÍ POČERNICE 
B. Vyplatilo se. Áčko turnaj vyhrálo, Béčko 
obsadilo druhé místo. Áčko se tedy tímto 
vítězstvím probojovalo na celorepublikový 
turnaj, který proběhl začátkem září v Dřevě-
nicích. A máme z toho 3. místo a pohár!

Letní volejbalovou sezónu jsme ukončili jako 
každý rok turnajem pořádaným v rámci Babí-
ho léta, letos již patnáctým jako Babí léto. 
Vyšlo počasí, sešlo se všech pozvaných deset 
družstev a turnaj nám slavnostně zahájil sta-
rosta Zbyněk Richter. Vše se odehrálo v are-
álu V Ráji. Všechna pozvaná družstva k nám 
jezdí již dlouhá léta a náš areál dobře znají. 
Letos jsme prvně hráli na nově zrekonstruo-
vaných kurtech a užívali nově postaveného 
zázemí. Bez výjimky všichni byli naším are-
álem nadšeni. No a abych nezapomněla na 
umístění. K nám jsme si pozvali prostě silnější 
družstva a na ta nám už nestačily síly. Navíc 

nemoci a dovolené udělaly v našich řadách 
díry, takže z toho bylo sedmé a deváté místo. 
Ale co, ten den stál za to!

Teď na zimu se již s naší hrou stěhujeme 
zpět do sokolovny a budeme pilně tréno-
vat na příští rok, abychom zase mohli hrát 
turnaje a hlavně mít ze hry radost. Jestli je 

Basketbal pro 

nejmladší
Sokol Dolní Počernice otevřel novou přípravku basketbalu pro všechny 

šikovné holky. Trénujeme každé úterý a pátek mezi 16.00 a 17.30 v soko-
lovně Národních hrdinů. Pokud máte zájem, jste srdečně vítáni se k nám 

podívat i přidat.

Vladimír Kobetic

tedy v Počernicích ještě někdo, kdo rád hraje 
a nemá kde, ať se na nás přijde podívat a tře-
ba to s námi zkusí. Rádi rozšíříme naši partu 
o nové hráče.

Máte-li zájem, podívejte se i na naše webové 
stránky sodopo.cz. 

Za oddíl odbíjené Dana Hartmanová

Volejbalová družstva 
TJ Sokol Dolní Počernice
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Letos v dubnu tomu bylo již deset let, co jsme zde v Dolních Počernicích – se sou-
hlasem Zastupitelstva MČ – založili Rehabilitační kroužek. Na cvičení se scházíme 
dvakrát týdně, dvakrát ročně pořádáme na toto téma výjezdové pobyty a jednou do 
roka se scházíme, abychom zhodnotili naši činnost. 

Léta předešlá naše cvičení a výjezdy mimo domov zastřešoval Svaz invalidů, později 
změněný na Sdružení zdravotně postižených pro Prahu 2, 3 a 9. 

Jak napsal ve svém článku „Pohybem k radosti, přátelství, relaxaci a zdraví“ uveřej-
něném téměř před deseti lety (Dolnopočernický zpravodaj č. 1/2001) MUDr. Pavel 
Boček, máme my – dříve narození – právo již býti méně pohyblivými. Někteří z nás 
utrpěli úraz, prodělali nějakou operaci, trápí nás revma, artróza, civilizační choroby... 
A právě rehabilitační cvičení, které od samého začátku do těchto dnů odborně vede 
paní Anežka Svobodová, poskytuje vhodnou formu, jak pomoci našim svalům, klou-
bům i celkové fyzické kondici.

Paní Svobodová při cvičení využívá své znalosti Vojtovy metody, odborné znalosti ze 
studia masérství a rehabilitace. K tělesnému cvičení přidává i svou duševní energii 
a optimismus.

Je potěšující a závazné pro budoucnost, v jak hojném počtu se dokážeme sejít, vzá-
jemně se potěšit a snažit se dělat něco pro svoje zdraví. V současné době na cvičení, 
konaná vždy v úterý a středu v prostorách úřadu MČ, dochází přiměřený počet členů, 
odpovídající kapacitě cvičební místnosti. 

V letošním roce náš kroužek organizoval několik cvičebních pobytů. V květnu jsme 
deset dní pobývali v horské obci na západním okraji Krkonoš – v Pasekách nad Jizerou 
(v počtu 29 osob) a na přelomu srpna a září jsme týden strávili na Šumavě pod Churá-
ňovem (v počtu 20 osob). Žádné mimořádné události nás při obou pobytech naštěstí 
nepotkaly, jenom počasí mohlo být v obou případech lepší. 

Pro příští rok je předjednán opět pobyt v Pasekách nad Jizerou v době od 15. 6. do 25. 
6. 2011. U pobytu na Šumavě jsem jednal – na přání kolektivu – o prodloužení pobytu 
na 10 dnů (z dosavadního týdne). Předběžná dohoda je tedy od 1. do 10. září 2011. 

Přeji našemu kroužku cvičenců i všem spoluobčanům hezky prožité Vánoce podle 
vlastních představ. Do nového roku 2011 co nejvíce radosti – co nejméně starostí 
a k tomu dobré zdraví. Jak roky přibývají, je čím dále náročnější tato snadno vyslovi-
telná přání splnit a udržet. 

Ladislav Svoboda, organizačně zajišťující činnost kroužku

10 let činnosti „Rehabilitačního kroužku“
při Klubu důchodců MČ Praha – Dolní Počernice

ZIMA V DOLNÍCH POČERNICÍCH
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inzerce

Místní knihovna

* komplexní zpracování daňové evidence

* vedení účetnictví, mzdová agenda, evidence DPH

* silniční daň pro OSVČ

* malé a střední fi rmy 

Připravíme daňové přiznání, přiznání k DPH (měsíční, čtvrtletní), mzdy, pře-

hledy o zdravotním a sociálním pojištění, výpočet mzdy, zaúčtování, výkaz 

odvodu daně. Poradenství. 

Úspěšně poskytujeme dotační poradenství z EU. 

Grant Consulting, s.r.o., Technologický park, Podnikatelská 553, Běchovice – Praha 9

602 566 574  |  prochazkova@granty-dotace.cz

Nabízím práci 

HOSPODYNĚ
Uklidím, upeču a uvařím, dítka 
pohlídám, pejska vyvenčím...

To na 100 % udělám.

Nekuřačka, 53 let.

Kontakt:
Květa Krepsová, tel. 603 117 855
Kamencová 197, 198 00 Praha 9

Mika Waltari Město smutku a radosti

Paulo Coelho Valkýry

Haruki Murakami Konec světa & Hard-
boiled Wonderland

Na jih od hranic, na 
západ od slunce

Laurent Binet HHhH

Denise Chongová Vejce na Maovi

Per Petterson Jít krást koně

Reif Larsen Mapa mých světů

Hana Andronikova Nebe nemá dno

Zvuk slunečních 
hodin

Michal Viewegh Biomanželka

Simon Mawer Mendelův trpaslík

Josef Urban Habermanův mlýn

Tim Davys Amberville

Juli Zeh Temná energie

Simona Monyová Manželky na odpis

Dvacet deka lásky

Barbara Wood Modrý kámen

NAUČNÁ LITERATURA

Kolektiv Druhá světová 
válka 1939–1945 na 
vlastní oči

Jiří Bílek Vojáci druhé katego-
rie aneb Neříkejte jim 
černí baroni

Jiři Bílek Záhady a taje české 
historie

Petr A.. Bílek Tesilová kalvárie

Philipp 
Vandenberg

Kletba faraonů

Tajemství věštíren

Marie Vágnerová Psychologie osobnosti

Miloslav Studnička Masožravé rostliny

Jiří Fronek Artěl

Marcus Chown Kvantová teorie 
nikoho nezabije

LITERATURA PRO MLÁDEŽ

Pavel Šrut Lichožrouti se vracejí

Christopher 
Paolini

Eragon

Eldest

Brisingr

Jacqueline Wilson První nástrahy

Www. trápení

NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ

Laurie Brown Když Dinosaurům 
někdo umře

Milena Lukešová Velká obrázková 
knížka pro malé děti

Ian Redmond Gorila, lidoop a opice

Nové knihy do místní knihovny doplňuji po 
celý rok, snažím se o co nejširší záběr tak, 
aby zde byla nabídka nejen „žhavých“ novi-
nek pro dospělé, ale i doporučené literatury 
pro studenty, literatura faktu a naučná. Při 
výběru knih musím myslet i na nejmenší 
čtenáře, aby zde našli pohádky i knížky hra-
vé a tvořivé. Na nákup knih jsou vyčleněny 
fi nanční prostředky z rozpočtu zřizovatele 
místní knihovny, kterým je Městská část 
Praha – Dolní Počernice. Finanční dotací 
přispívá i Magistrát hl. m. Prahy. Vzhledem 
ke stále se zvyšujícím cenám všeho – tedy 
i knih – není peněz nikdy dost, a tak jsem 
ráda, že se najdou lidé, kteří místní knihov-
ně nezištně přispějí. Děkuji tedy všem, kteří 
tak učinili.

KRÁSNÉ ZIMNÍ DNY – NEJEN S KNIHOU 
– VÁM PŘEJE 

Světla Parkanová

VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
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Zábavná pyrotechnika
Vzhledem k blížícímu se konci roku a oslav s ním spojených, se již 
začíná opětovně objevovat u prodejců v nabídce i ZÁBAVNÁ PYRO-
TECHNIKA. Pojďme si tedy společně připomenout několik rad 
a základních bezpečnostních zásad jak toto zboží nakupovat 
a bezpečně používat. 

V první řadě je třeba si připomenout, že používání zábavné 
pyrotechniky je v hl. m. Praze upraveno vyhláškou hl. m. Prahy 
č. 42/1999 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku při užívání pyrotechnických před-
mětů. Z této vyhlášky vyplývá, že zábavná pyrotechnika I. a II. 
třídy nebezpečnosti se v hl. m. Praze nesmí používat jindy než 
1. ledna a 31. prosince. Výjimku tvoří pouze místa, uvedená ve 
vyhlášce hl. m. Prahy č. 11/2008. Těchto míst je v hl. m. Praze 
celkem 13 a jsou konkrétně popsána v této vyhlášce. 

Dále je nutno si uvědomit, že zábavná pyrotech-
nika se dělí do 4 tříd nebezpečnosti, kdy I. tří-
da nebezpečnosti je volně prodejná, II. třída 
nebezpečnosti je prodejná osobám starším 18 
let, III. a IV. třída nebezpečnosti je určena pro 
odpalovače ohňostrojů, kteří splňují zákon-
né podmínky. V současné době je již v pro-
deji zábavná pyrotechnika s novým označením 
nebezpečnosti. Nově se bude dělit do kategorií 
1 – 4, kdy 1. kategorie bude prodejná osobám 
starším 15 let, 2. kategorie bude prodejná oso-
bám starším 18 let, 3. kategorie bude prodejná 
osobám starším 21 let a 4. kategorie bude prodejná oso-
bám s odbornou způsobilostí. Tato změna je v souvislosti se směrnicí 
Evropského parlamentu a rady č. 2007/23/ES o uvádění pyrotechnic-
kých výrobků na trh (míněn trh EU). 

Základním pravidlem pro nákup zábavné pyrotechniky je volba 
prodejce. Nakupujte ji pouze v kamenných obchodech. Tj. buď 
v obchodech, které se specializují pouze na tento druh zboží, nebo 
u prodejního stánku, umístěného v některém z nákupních středisek. 
Tyto stánky jsou převážně zřizovány právě těmito specializovanými 
obchody se zábavnou pyrotechnikou. Nikdy nekupujte zábavnou 
pyrotechniku ve stánku „na ulici“. Důvod je prostý: venku je vlh-
kost, která velmi negativně působí na funkčnost a bezpečnost těch-
to výrobků. Mnohdy může způsobit jejich selhání a v horším případě 
i neřízenou destrukci.

Nemenší pozornost je třeba věnovat označení výrobků zábavné 
pyrotechniky. Tyto musí být opatřeny českým návodem a dále znač-
kou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva s uvedenou třídou 
nebezpečnosti (nově též značkou CE (Conformité Européenne) s uve-
denou kategorií nebezpečnosti. Pokud tyto náležitosti na výrobku 
nenaleznete, něco není v pořádku a raději jej nekupujte! 

Žádný z výrobků zábavné pyrotechniky není určen k házení či jinému 
používání proti lidem či zvířatům! Žádný z těchto výrobků dále není 
určen k používání uvnitř budov (výjimku tvoří snad jen vystřelovací 
konfety).

Pravidla bezpečného zacházení se zábavnou pyrotechnikou 
jsou velmi jednoduchá. Věnujte jim pozornost a dodržujte je!

1. Vždy si řádně přečtěte celý návod k použití. Výrobky ucho-
vávejte v suchu a nenechávejte je před použitím delší dobu 
venku. Připravte si kbelík s vodou a pracovní rukavici.

2. Volba místa odpalu: nepoužívejte zábavnou pyrotechniku 
v blízkosti hořlavých materiálů a vozidel.

3. Umístění zábavné pyrotechniky: vždy umisťujte výrobky 
na pevnou vodorovnou plochu. Žádný z výrobků není určen 
k odpalování „z ruky“.

4. Zapalování zápalnice: nikdy nezapalujte zápalnici, pokud 
jsou v blízkosti další lidé. Při jejím zapalování se nad výro-
bek nenahýbejte. Sedněte si vedle něj do podřepu a zapalte 
zápalnici ze strany nataženou rukou. 

5. Vždy odstupte do bezpečné vzdálenosti, která je minimálně 5 m.  

6. Při selhání výrobku k němu nechoďte, nezjišťujte jeho příčinu. 
Vyčkejte 10 min a poté výrobek po dobu 24 hodin rozmočte ve 
vodě nebo jej zakopejte do země. Použijte rukavici.

7. Po skončení ohňostroje výrobek zalijte vodou. Předejdete 
tím vznícení zbytků papírových těles. 

Nepodceňujte výše uvedená pravidla! Při neopatrném zacházení se 
zábavnou pyrotechnikou může dojít ke hmotným škodám a k závaž-
ným zraněním.

Tento článek nemá za cíl odradit Vás od používání zábavné pyrotech-
niky, ale pouze  posílit vaše povědomí o tom, že ji používáte správně. 
Přejeme Vám hezké a BEZPEČNÉ prožití oslav příchodu nového roku. 

por. Bc. Ondřej Penc, komisař – preventista Policie ČR


