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ROK 2009
Vážení spoluobčané,
je za námi rok 2009 a tak mi dovolte, abychom 
si společně připomněli jeho průběh v MČ Praha 
– Dolní Počernice. Původně jsem chtěl dosavad-
ní činnost samosprávy konfrontovat s Progra-
movým prohlášením Rady městské části, ale 
na toto hodnocení bude ještě prostor v závěru 
volebního období ve II. polovině roku.

Jednou z nejdůležitějších činností v Zastupitel-
stvu bylo projednávání Konceptu nového územ-
ního plánu hl. m. Prahy. V závěru roku zaslala 
naše MČ připomínky ke Konceptu a nutno 
poznamenat, že kromě variantního řešení kři-
žovatky typu diamant v oblasti Vinice, nemělo 
ZMČ s navrženým Konceptem vážný problém. 
Dalším významným faktorem v oblasti územ-
ního plánování bylo několikeré projednávání 
Zastavovací studie bytové zástavby v okolí 
Auto Exner – AUDI, včetně umístění tohoto 
nově rekonstruovaného areálu v řešené loka-
litě. I přes odsouhlasení studie v ZMČ nastane 
dlouhý proces jejího schvalování v dotčených 
orgánech státní správy. Byly přerušeny práce 
na zpracování Urbanistické studie Dolní Počer-
nice – sever, které budou pokračovat až po 
schválení nového územního plánu HMP.

V oblasti bezpečnosti se stále nemůžeme vypo-
řádat s přetrvávajícím vandalismem, krádežemi 
a sprejerstvím, kdy máme dojem, že naše MČ 
se stala významným terčem pro tuto činnost.

Dva naši příslušníci městské policie přes 
všechnu snahu nedokázali ničení veřejného 
i soukromého majetku zabránit. Pravidelně 
jsem komunikoval s řediteli Policie ČR i Měst-
ské policie. S oběma bezpečnostními složkami 
byla na této úrovni dobrá spolupráce.

Velmi potěšitelný pokrok nastal v loňském roce 
při rekonstrukci našich komunikací. Díky dotacím 
od hl. m. Prahy byla zrekonstruována celá lokali-
ta V Ráji, část ulice Nad Rybníkem, okolí „Barbor-
ky“ a ulice Lanžovská u zastávky ČD ve směru na 
Prahu včetně nových parkovacích stání. 

Pro zimní údržbu našich komunikací byla 
najata spol. Framaka. Výsledky tohoto kroku 

nechám k posouzení našim občanům. Reak-
ce některých z vás na způsob zimní údržby 
komunikací byly tak rozdílné, že jsme při vší 
snaze nemohli vyhovět všem vašim podně-
tům a doporučením. Rozhodně se tímto pro-
blémem budeme v samosprávě zabývat.

Nepodařilo se nám přesvědčit společnost ROPID, 
aby zajistila zajíždění všech spojů linky 163 ale-
spoň do centra MČ a zkrácení jejích intervalů.

V r. 2009 podala naše MČ úspěšně žádost do 
Revolvingového fondu MŽP. Realizací tohoto 
projektu docílíme zlepšení životního prostředí 
v MČ novými výsadbami zeleně a úpravami 
některých zanedbaných míst. V rámci tohoto 
projektu bude zpracován Strategický plán MČ 
a Studie regenerace zeleně MČ. Do projektu 
se zapojí i žáci naší základní školy, občané, 
podnikatelé a neziskové organizace.

V oblasti městské zeleně věnujeme trvalou 
péči údržbě zámeckého parku, který bohužel 
loni postihla větrná kalamita, jejíž následky 
jsme pomocí dotace od hl. m. Prahy muse-
li odstraňovat. Dále se snažíme klást větší 
důraz na údržbu exponovaných ploch v intra-
vilánu Dolních Počernic. V souvislosti s pro-
bíhající rekonstrukcí našich komunikací byly 
vysázeny desítky nových stromů a keřů a byly 
založeny nové plochy zeleně. Potěšitelný byl 
zájem našich občanů, kteří se zavázali k péči 
o veřejnou zeleň před svými domy. V roce 
2009 se nám podařilo vyhlásit tři památné 
stromy (duby letní) v našem zámeckém par-
ku. Z grantu od hl. m. Prahy byla doplněna 
zeleň na nádvoří pivovaru a mlýna. Úřad MČ 
zpracoval přehled našich ploch zeleně, kte-
rý výrazně napomůže při zpracování Studie 
regenerace zeleně v MČ v roce 2010.

V roce 2009 byl umístěn v naší MČ větší počet 
laviček, letos se zvýší i počet odpadkových košů 
a košů na psí exkrementy, jejichž obsah naše 
MČ pravidelně likviduje. Bohužel nedostatek 
fi nančních prostředků nám brání v ještě kva-
litnější péči o veřejný pořádek a odstraňování 
následků činnosti vandalů a sprejerů.

V r. 2009 proběhla v naší základní škole gene-
rální rekonstrukce školní kuchyně. Vylepšením 
stravovacích podmínek se zvýšil i počet žáků, 
kteří školní stravování využívají. Je třeba se 
zmínit o dobré spolupráci samosprávy s vede-
ním školy a o dobrém hospodaření obou 
našich školských zařízení (ZŠ a MŠ), které se 
pohybuje v kladných číslech. Za zmínku stojí 
otevření rozšířené soukromé mateřské školy 
„Orangery“ v nově zrekonstruovaných pro-
storách zámecké oranžerie. Velmi potěšitelný 
byl zájem žáků naší ZŠ v soutěži o návrh loga 
pro Zdravou MČ Praha – Dolní Počernice.

V loňském roce byly ve spolupráci s hl. m. 
Prahou zahájeny přípravné práce na projek-
tu nového Domova seniorů, s jehož realizací 

se uvažuje v místech na konci Bakurinovy uli-
ce dle platného územního plánu. V současné 
době je známa a k nahlédnutí na ÚMČ jeho 
architektonická studie. Péči o naše seniory 
zajišťujeme rozvozem obědů, provozem „Klu-
bu důchodců“ a možností poskytování dalších 
služeb v budově našeho úřadu. Na tomto mís-
tě bych chtěl poděkovat všem našim seniorům, 
kteří nám pomáhají při organizaci kulturních 
a společenských akcích.

Po mnoha letech ukončila v r. 2009 svoji čin-
nost v našem Zdravotním centru paní doktorka 
Jana Nožičková, jejíž roli převzal pan doktor 
Jan Radina. Paní doktorce Nožičkové patří 
bezesporu náš dík za péči o naše děti, kterým 
se dlouhá léta s láskou věnovala. 

Hodnotit zde kulturu a využívání volného času 
je velmi těžké neboť sami naši občané vědí, 
jaká je v této oblasti v naší MČ nabídka. My se 
snažíme z této nabídky neslevovat a je potěši-
telné, že nositeli kultury u nás se stali i podni-
katelé a neziskové organizace. Patří se jmeno-
vat hotel Svornost, restauraci Léta páně, obě 
naše školská zařízení, Dětský domov, občanské 
sdružení Počin, oba jezdecké kluby, klub Veselý 
čertík, penzion Český statek a další. 

Městská část se snažila v průběhu roku 2009 
pečovat o herní prvky, umístěné v naší MČ, ale 
chybějící fi nanční prostředky nám nedovolily 
rozšířit jejich počet s požadovanou kvalitou.

Naše občany bude jistě zajímat posílení nákup-
ních možností v Dolních Počernicích. Je známo, 
že naše MČ nemůže z nedostatku fi nančních 
prostředků zajistit našim občanům důstojné 
a dostatečné možnosti pro nákup základního 
sortimentu životních potřeb. V této oblasti by 
mělo být nalezeno řešení výstavbou nákupního 
centra u nové bytové zástavby na Jahodnici při 
Českobrodské ulici. Další konkrétní možností je 
povinnost majitele pozemku za čerpací stanicí 
PHM na Českobrodské ul. vybudovat nákupní 
centrum. V úvahu přichází menší modul prodej-
ny TESCO. O této strategii bude jednat vedení 
naší MČ s investorem v průběhu roku 2010. 

Pro naše sportovce byl ve II. pol. loňského roku 
zrekonstruován tenisový areál, včetně výstavby 
nové klubovny. TJ Sokol tak završila svoji sna-
hu o rekonstrukci všech svých tělovýchovných 
zařízení. Během roku 2009 probíhaly přípravy 
na rozšíření sítě cyklistických stezek v Dolních 
Počernicích a blízkém okolí. Významnou spor-
tovní akcí v naší MČ se stalo pořádání triatlonu 
a duatlonu, kterou organizuje oddíl Tri ski ze 
sousedních Horních Počernic. Do sportovního 
dění se kromě naší TJ Sokol zapojuje organi-
zováním různých sportovních akcí také Dětský 
domov a naše základní škola.

I v loňském roce bylo prioritní snahou vede-
ní naší MČ pečovat o svůj majetek. Velmi 
významný posun nastal v rekonstrukci našich 
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komunikací, kdy se podařilo dokončit celou 
lokalitu V Ráji včetně prostoru v okolí nádraží 
ČD, dále okolí „Barborky“ a lokalitu Nad Ryb-
níkem za statkem čp. 4. Pro rok 2010 je připra-
vena rekonstrukce komunikací v oblasti Vinice 
a celková rekonstrukce ulice Ke Hrázi. Pokračo-
vala rekonstrukce strategického objektu hájov-
ny čp. 45 a byla ukončena stavba „Rozšíření 
hřbitova“ včetně výstavby obřadní síně. Zde 
budou v r. 2010 ještě provedeny dokončovací 
práce a bude též navrženo celoroční využití 
tohoto odlehlého objektu. Ještě v r. 2009 jsme 
stihli zahájit úpravu nádvoří mlýna a pivovaru 
vydlážděním parkoviště. Na jaře r. 2010 bude 
tato akce dokončena a celý areál tak bude mít 
novou podobu, včetně zkvalitnění podmínek 
pro jeho návštěvníky.

Nemůžeme ve zpětném pohledu pominout 
ukončení stavby Rekonstrukce drážního těle-
sa v úseku Běchovice – Libeň, která život 
v naší MČ po celý rok ovlivňovala. Doufejme, 
že dopad realizace této stavby bude pro Dolní 
Počernice vesměs pozitivní. 

Velký úkol v oblasti péče o svěřený majetek 
čeká naši samosprávu v případě rozhodování 
o dalším osudu některých „obecních“ budov. 

Jedná se především o čp. 2 (mlýn), čp. 3 (zbylé 
prostory pivovaru), čp.11 (před úřadem), čp. 26 
(dosavadní sídlo o.s. Počin), čp. 58 (pekárna), čp. 
312 (koloniál), čp. 68 a 393 (bytové domy Nad 
Rybníkem) a některé další objekty a pozemky. 
Naopak náš objekt čp. 39 – zámecká oranžerie 
byl v průběhu roku 2009 zrekonstruován na 
soukromou mateřskou školu Orangery za 
pomoci fi nančních prostředků nájemce a struk-
turálních fondů EU v programu OPPK.

Po celý loňský rok jsme se snažili o vylepšová-
ní obsahu našich internetových stránek a o co 
nejlepší vzhled a náplň Dolnopočernického 
zpravodaje. Jak se nám to dařilo, nechám na 
posouzení našich občanů. Naší trvalou snahou 
je propagace všech projektů, které jsme úspěš-
ně realizovali v programu JPD 2 za podpory 
strukturálních fondů EU. Za tímto účelem bylo 
vytištěno velké množství propagačních letáků 
a DVD disků o Dolních Počernicích. Stále aktu-
ální je i publikace o Dolních Počernicích, která 
je k dostání v našem informačním centru.

Součástí výkonu veřejné správy v Dolních 
Počernicích v r. 2009 byla snaha zapojení 
naší veřejnosti do rozhodování o kvalitě její-
ho života a udržitelnosti rozvoje MČ. To se 

nám podařilo v oblasti vzhledu našich nových 
komunikací, nových výsadeb zeleně, podíle-
ní se na územním rozvoji a přípravě strate-
gického plánu MČ. V této agendě (MA 21) 
byla významným způsobem zapojena i naše 
základní škola a městská i Česká policie. To 
vše je důsledkem našeho členství v Národní 
síti zdravých měst.

V procesu MA 21 proběhlo několik diskusních 
setkání s našimi občany a základní škola se 
do něj zapojila soutěží o nové logo Zdravé 
MČ a účastí na akci Evropský týden mobility.

Složení úřadu MČ doznalo v loňském roce 
několika změn. Byla zrušena tzv. pracov-
ní četa, změnily se kompetence a pracovní 
náplně některých úředníků a v souvislosti se 
zavedením Czech pointu budou další změny 
pokračovat ještě v průběhu roku 2010.

Přes všechny potíže se současnou celosvětovou 
ekonomickou krizí však můžeme říci, že rok 
2009 byl pro naši MČ velice úspěšný. Dokonce 
si troufám říci, že rok 2009 byl z pohledu pro-
investovaných fi nančních prostředků jedním 
z nejúspěšnějších za poslední období.

Zbyněk Richter, starosta

Informace ZMČ
21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 
– Dolní Počernice dne 23. 11. 2009

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice

schválilo
■ Zastavovací studii „Lokalita Nová Úpická“ 

včetně regulativů řešeného území

■ změny Jednacího řádu ZMČ

■ Memorandum o spolupráci mezi MČ Praha 
– Dolní Počernice a ČVUT Fakulta stavební 
v oblasti instalace a provozu vodní mik-
roturbíny v zámeckém areálu v MČ Praha 
– Dolní Počernice

■ vydržení části pozemku parc. č. 352 v k.ú. 
Dolní Počernice o výměře 72 m2 ve pro-
spěch manželů Hany a Tomáše Jirsákových 
za podmínky, že předloží v této věci čestné 
prohlášení, že výše uvedenou část pozem-
ku užívala v dobré víře po dobu deseti let

■ podání žádosti MČ Praha – Dolní Počernice 
o grant v oblasti kulturních památek na obno-
vu barokní sochy sv. Jana Nepomuckého

neschválilo
■ umístění fotovoltaické elektrárny na pozem-

cích hl. m. Prahy východně i západně od 
Pražského okruhu v oblasti Vinice z důvodu 
nesouladu s připravovaným novým územním 
plánem hl. m. Prahy, který ani v základním, 
ani ve variantním provedení tuto činnost 
neumožňuje, a nesouladu se záměry MČ

projednalo
■ Koncept nového územního plánu sídelního 

útvaru hl. m. Prahy a předložilo své připo-
mínky, které budou předloženy v daném 
termínu Magistrátu hl.m.Prahy

■ Architektonickou studii Domova seniorů 
v Dolních Počernicích a připomínky MČ 
k tomuto návrhu

vzalo na vědomí
■ informace o průběhu prací na projektech 

fi nancovaných z Revolvingového fondu 
MŽPČR – zpracování strategického plánu 
MČ a zpracování generelu zeleně

■ příkaz starosty č. 3/2009 k přípravě rozpoč-
tu MČ na rok 2010

■ zprávu o hospodaření MČ za období 1-9/2009

■ zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ za 1-9/2009

■ zprávu o zahájení Přezkoumání hospodaře-
ní MČ za rok 2009 

■ přípravu projektu Rekultivace PR V Pískovně

■ výběr návrhu na pomník obětem II. světové 
války

■ nové logo pro Zdravou MČ Praha – Dolní 
Počernice

■ nové výsadby v areálu mlýna a pivovaru 
realizované společností MCN, o.p.s. z gran-
tu získaného od HMP

■ úpravu cesty podél VÚ Běchovice

■ úpravy stromového patra v zámeckém parku

■ projekt rekonstrukce vlastního areálu zámku

■ průběh Dne mobility v základní škole 
v rámci Evropského týdne mobility

■ kopii dopisu rodiny Trejbalových na ŘSD ČR 
ve věci stížnosti na nedostatky protihluko-
vých opatření v lokalitě Vinice

■ dopis Mgr. Šarounové s poděkováním za 
úspěšnou akci Babí léto

■ zápis ze zasedání Finančního výboru ZMČ

■ zprávu o provedené kontrole dopravního 
značení na území Dolních Počernic a přípravě 
postupného odstraňování zjištěných nedo-
statků ve spolupráci se stavebním odd. ÚMČ

■ Informaci o probíhajících stavbách na úze-
mí MČ

■ informaci tajemníka ÚMČ o zahájení pro-
vozu datových schránek MČ a přípravě 
pracoviště Czech POINTu na úřadě

■ návrh na okamžité vrácení zapůjčeného vozi-
dla spol. Auto-Exner, s.r.o. a rozhodnutí RMČ 
o zakoupení nového vozu pro potřeby MČ

■ informaci Ing. Jílka o postupu pracovní sku-
piny, která řeší zlepšení dopravní obsluž-
nosti MHD v Dolních Počernicích

Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových 
stránkách MČ a v písemné podobě na úřadě MČ.

Zpracovala Hana Moravcová
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Rada na svých zasedáních v období od
24. 9. 2009 do 28. 12. 2009 m. j. projednávala
schválila 
■ zakoupení věcného daru k 101. narozeninám 

paní Marii Marešové v hodnotě 1 000 Kč

■ odměny ředitelům základní a mateřské 
školy dle předloženého návrhu

■ Smlouvu o poskytnutí grantu z prostředků 
Revolvingového fondu MŽP ČR na realizaci 
projektu Zdravá městská část Praha – Dolní 
Počernice a její postup v MA 21 – čj. 2165/09

■ smlouvy na pronájem nebytových prostor 
v areálu základní školy

■ uvolnění fi n.prostředků na kulturní akce MČ

■ umístění sídla spol. ELITPIVO s r.o. v objektu 
čp. 3 v ul. Národních hrdinů, Praha – Dolní 
Počernice

■ čerpání fi nančních prostředků na platy zaměst-
nanců ZŠ Národních hrdinů 70 z poskytnuté 
účelové neinvestiční dotace z rozvojového pro-
gramu MŠMT ČR dle předloženého návrhu

■ umístění sídla občanského sdružení s pra-
covním názvem „Moře pro zdraví“ na 
adrese Stará obec 10, Praha 9

■ přijetí sponzorských darů pro MŠ DUHA

■ úpravy rozpočtu MČ v jednotlivých měsí-
cích r. 2009

■ návrh nařízení hl. m. Prahy na noveli-
zaci vyhlášky č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy 
o schůdnosti místních komunikací

■ konání preventivně bezpečnostní akce pro seni-
ory z Dolních Počernic a MČ Praha 14, která se 
uskutečnila dne 24. 11. 2009 v hotelu Svornost 
a uvolnění částky 2000 Kč na tuto akci

■ konání tradiční akce „Adventní setkání 
seniorů“ dne 6. 12. 2009 v hotelu Svornost 
a uvolnění fi n. prostředků na tuto akci ve 
výši 32 tis. Kč

■ zprávu o hospodaření příspěvkových orga-
nizací (ZŠ, MŠ) za období 1 – 9/2009 bez 
připomínek 

■ zadávací podmínky výzvy k podání cenových 
nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu 
„Studie regenerace zeleně v MČ Praha – Dol-
ní Počernice“ a „Zpracování strategického 
plánu rozvoje MČ Praha – Dolní Počernice“

■ upravený vítězný návrh žáka 2. třídy ZŠ 
Jakuba Rambouska na logo „Zdravá MČ 
Praha – Dolní Počernice“

■ zveřejnění záměru na pronájem části 
pozemku č.parc. 349 v k.ú. Dolní Počernice 
o rozloze 3 900 m2 jednomu zájemci, panu 
Josefu Vavrouškovi

■ zveřejnění záměru na pronájem části pozem-
ku č.parc. 5/1 v k.ú. Dolní Počernice o rozloze 
790 m2 jednomu zájemci, spol. ORANGERY, s r.o.

■ přidělení bytu v čp. 10 panu Václavu Stránskému

■ prodloužení doby užívání chaty paní Aleny 

Knotkové na pozemku č.parc. 651 v k.ú. 
Dolní Počernice v zahrádkářské kolonii v ul. 
Ke Hrázi na dobu neurčitou

■ vyřazení a odpis nefunkčního majetku MŠ 
DUHA

■ Směrnici upravující nákup, zařazení a vyřa-
zení majetku MČ Praha – Dolní Počernice

■ odeslání výzvy k podání nabídky na projekty 
„Vybavení dětského hřiště „Orangery“ v MČ 
Praha – Dolní Počernice“, „Studie regene-
race zeleně v MČ Praha – Dolní Počernice“ 
a „Zpracování strategického plánu rozvoje 
MČ Praha – Dolní Počernice“

■ uvolnění fi n. prostředků z rezervního fon-
du odměn MŠ DUHA na rozdělení odměn 
pedagog. pracovnicím MŠ

■ přijetí sponzorských darů pro ZŠ

■ podání žádosti o grant v oblasti kulturních 
památek na obnovu barokní sochy sv. Jana 
Nepomuckého

■ uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene k akci „Praha 14 
– Dolní Počernice, výstavba dTS, rozšíření 
kVN a kNN“ za podmínky, že bude před 
zahájením akce uzavřena dohoda o užívání 
dotčených komunikací během výstavby

■ smlouvu o dílo za zbudování pomníku obě-
tem II. světové války v Dolních Počernicích 
s panem Danielem Paulem

■ dohodu o spolupráci se společností 
Galstian&Galstian s r.o.

■ nákup vozu zn. SUZUKI, typ SX4 1.6 GLX 
Sedan za cenu 361 544 Kč (včetně DPH)

■ účast MČ Praha – Dolní Počernice v soutěži 
„Zlatý erb“, hodnotící úroveň webových 
stránek obcí a měst ČR

■ používání loga „Zdravá městská část“ na 
dokumentech MČ spolu se znakem MČ

■ přidělení bytu v čp. 10 panu Karlu Rathuskému

■ záměr zadání parkovacího a závorového pokla-
dního automatického systému ve dvoře čp. 3 

■ výběr nejvýhodnější nabídky od spol. Tomo-
vy parky, s.r.o. za cenu 92 596 Kč (bez DPH)

■ snížení měsíčního nájemného na období od 
1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 pro spol. BeA CS, 
s.r.o. o 20 000 Kč

■ zveřejnění záměru na pronájem kanceláře 
v čp. 3 jednomu zájemci za cenu nájemného 
minimálně ve výši dosavadního nájemného

■ dohodu o zániku nájmu nebytových pro-
stor čp.3 se spol. a-net.cz, s.r.o. a nájemní 
smlouvu se spol. a-net group, a.s.

■ vítěze výběrového řízení nejvýhodnější 
nabídky pro

a) Zpracování strategického plánu MČ Praha – Dol-
ní Počernice spol. Finanční poradenství s.r.o.

b) Studie regenerace zeleně v MČ Praha – Dolní Počer-
nice spol. Projekce zahradní, krajinná a GIS s.r.o.

vzala na vědomí
■ Výroční zprávu Základní školy v Dolních Počer-

nicích za šk. r. 2008/2009, schválenou Školskou 
radou dne 24. 9. 2009, bez připomínek

■ žádost paní Marie Pavlíkové o prodloužení 
nájemní smlouvy

■ informaci o předání fi nančního příspěv-
ku na konto oddělení urgentního příjmu 
na podporu a léčbu pacientů chronicky 
nemocných Fakultní nemocnici v Motole ve 
výši 13 063 Kč, vybraných v průběhu dolno-
počernického Babího léta

■ informaci o získání dotace z Revolvingového 
fondu MŽP ČR ve výši 999 310 Kč na projekt 
„Zdravá městská část Praha – Dolní Počer-
nice a její postup v MA 21“

■ zprávu o hospodaření MČ v r. 2009

■ architektonickou studii Domova seniorů v Dol-
ních Počernicích a předložila své připomínky

■ zápis z akce Den evropské mobility v ZŠ ze 
dne 22. 9. 2009

■ odstoupení p. Heleny Černé od přiděleného 
bytu v čp. 10 z důvodů jeho malé výměry 

■ informaci JUDr. Baladové o dalších krocích 
v soudním řízení se spol. NATURAL s r.o.

■ přehled o získaných fi n. prostředcích z fon-
dů EU z programu JPD2 na území MČ Pra-
ha – Dolní Počernice

■ zápis z konzultačního jednání na Hygienic-
ké stanici HMP ve věci prodloužení doby 
užívání dočasné stavby budovy ZŠ čp. 810

■ informaci p. Stránského ohledně možností 
prodloužení životnosti stavby „nové“ budovy 
ZŠ a vyjádření arch. Jana Hájka v téže věci

■ Usnesení Rady HMP č. 1590 ve věci návrhu 
rozdělení dotací městským částem ze stát-
ního rozpočtu v r. 2010

■ informaci o ukončené realizaci grantu na 
„ozelenění“ dvora čp. 2 a 3

■ dvě nabídky spol. DUMA, s.r.o. na opravu 
komunikace v ul. Nad Rybníkem

■ architektonický návrh na vybudování nové 
budovy ZŠ

■ protokol o výsledku veřejnoprávní kontro-
ly č. 7, provedené v Mateřské škola DUHA 
dne 25. 11. 2009

■ protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly 
č. 8, provedené v Základní škole, Národních 
hrdinů 70 dne 30. 11. 2009

■ schválený rozpočet hl. m. Prahy na r. 2010

■ text Memoranda o vzájemném porozumě-
ní a spolupráci s ČVÚT, které bude ze strany 
MČ Praha – Dolní Počernice podepsáno až 
po vypracování a předložení dokumentace 
k územnímu rozhodnutí, kterou zajišťuje ČVUT

Hana Moravcová, ÚMČ

Informace RMČ
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Zastupitelstvo MČ dlouhodobě projednává 
s Ropidem návrh Ing. Evžena Smrkovského, 
CSc. o možnosti úpravy trasy autobusové linky 
č. 208. 

Návrh spočívá v zokruhování linky č. 208 
a to tak, aby její výchozí i konečná stanice 
bylo Depo Hostivař a její jednotlivé spoje 
aby jezdily proti sobě. Sudé spoje by z Depa 
jely např. po trase linky 163 až do Dolních 
Počernic a odsud by bez prodlení pokračo-
valy po stávající lince č. 208 do Depa Hos-
tivař. Liché spoje by tuto trasu projížděly 
opačným směrem. Výhody navržené úpravy 
jsou evidentní – bez požadavků na zvýšení 
namítaných vozokilometrů by se zlepšila 
dopravní obslužnost části Dolních Počer-
nic a MČ Štěrboholy, zlepšilo by se i spo-
jení s nákupním centrem Europark (zde by 
se oproti stávajícímu stavu daly naopak 
vozokilometry ušetřit). Úprava by (v jed-
nom směru) znamenala prodloužení jízdy 
občanům MČ Prahy 14 o několik minut, na 
druhé straně by byla tato nevýhoda vykom-
pensována možností nákupu, dostupností 
lékárny, pošty atd. bez přestupování a dlou-
hého přecházení.

Pro různé peripetie v taktice a koordinova-
nosti postupu zatím nedošlo ke společnému 
jednání mezi Ropidem, naší MČ, MČ Prahy 
14, MČ Štěrboholy a Europarkem. Ropid 
na základě pracovní korespondence mezi 
naší MČ a MČ Praha 14 reagoval písemně 
zamítnutím našeho návrhu. Domníváme se, 
že s jeho obsahem je nutno polemizovat. 
Na naší pracovní schůzce byl akceptován 
návrh Ing. Jílka, že pro další jednání zpra-
cuje ve spolupráci s Dopravním podnikem 
schematický návrh konkrétního řešení 
autobusové linky č. 208 ve špičce a v sedle 
pracovního dne. Po jeho vytvoření předpo-
kládáme společné jednání zástupců všech 
partnerů. O výsledcích jednání Vás budeme 
informovat v některém z dalších čísel DPZ 
a na webových stránkách naší městské 
části.

Informace 

o MHD v naší 

městské části

Měření hluku
V souvislosti s nárůstem automobilové dopravy v Dolních Počernicích a zejména s výstavbou 
Štěrboholské spojky zakoupila naše MČ hlukoměr pro informativní zmapování skutečných pomě-
rů hlukové zátěže. Podle projektu by hodnoty po zprovoznění nové komunikace neměly ve dne 
přesáhnout 55 dB (A) a v noci 45 dB (A) v prostoru 2 m před obytnými, ev. dalšími chráněnými 
objekty, resp. 3 m nad jejich pozemky a to i pro stav po naplnění plánované dopravní zátěže.

Po dohodě s jednotlivými občany byla provedena série měření, jejichž výsledky jsou v přehledu 
níže uvedeny. Buďme si vědomi toho, že se jedná o první informace, které nesplňují kritéria 
autorizovaných zkušeben, neboť byla provedena jen laiky – byť s dobrou vůlí – nicméně měření 
jistý obraz o problematice podávají. Prosím, abyste zvážili, zda chcete v tomto směru, tj. obraně 
našeho životního prostředí něco dělat a systematicky něco podnikat. V naší MČ je několik subjek-
tů, které šly do volebního boje s hesly Za Počernice zdravější, krásnější… , bydlí zde i odborníci 
– profesionálové na měření a posuzování hluku. Doufám, že by, naší případnou žádost ke spo-
lupráci neodmítli a vedli, či alespoň usměrňovali by náš postup tak, abychom byli rovnocennými 
partnery příslušných úřadů.

MÍSTO MĚŘENÍ DATUM
HODNOTA 

– DEN
HODNOTA 

– NOC
PRŮMĚRNÁ 
HODNOTA

Bohuslavická č. p. 610 4. 9. 60 55 56,2

č. p. 108 6. 9 . 50 49 49,6

č. p. 468 19. 8. 55 50 51,7

č. p. 456 24. 8. 58 50 53,1

č. p. 635 15. 9. 59 52 55,1

Českobrodská č. p. 77 22. 9. 55 50 53,1

Jinolická č. p. 865 15. 1. 2007 62 57 58,4

Podkrkonošská
č. p.364 20. 7. 54 49 51,8

č. p. 457 23. 7. 57 47 51,6

Rtyňská č. p. 807 21. 7. 53 49 51,5

Strážkovická č. p. 276 16. 9. 47 42 44,7

Štěpanická č. p. 591 9. 8. 45 46 45,4

V Záhorském

č. p. 634 31. 8. 58 50 52,2

č. p. 509 11. 7. 52 50 51,9

č.p. 509 12. 7. neměřeno 54,6 --

č.p. 509 9. 7. 67 57 60,3

V Záhorském
parcela
č. 1336

7. 7. 60 48 55,3

5. 7. 47 51 48,2

3. 7. od 18,30 do 21,30 49,3

2. 7. 53 48 49,3

Výsledky v přehledu poskytují sice jistý názor, v konkrétním případě je nutné studovat detailněji 
vlastní záznam. Např. měření v Ćeskobrodské 77 v tomto přehledu nevybočují sice z rozsahu 
ostatních lokalit, přitom toto místo je prakticky neobyvatelné, neboť v rozpětí řádově minut 
projíždějící vlaky zvyšují úroveň hluku na 90 dB – o tom pak průměrná hodnota vyhodnocená 
měřícím přístrojem nic nevypovídá. Domnívám se, že v tomto případě by se měla angažovat i MČ 
a nárokovat taková opatření, která by hladinu hluku eliminovala (např. aby část tratě byla dána 
do tunelu). Jiná lokalita Jinolická 865 vykazuje trvale vysoké zatížení, přičemž rozdíl den/noc 
není výrazný. Ilustraci o vlivu – zejména počasí, větru a vlhkosti podávají opakovaná měření 
V Záhorském.

Ing. Evžen Smrkovský, CSc.

VÝSLEDKY INFORMATIVNÍHO MĚŘENÍ HLUKU V NĚKTERÝCH MÍSTECH NAŠÍ 
MČ V PRŮBĚHU ROKU 2009



6 Zima v Dolních Počernicích

Poděkování
Vedení MČ Praha – Dolní Počernice děkuje 
všem našim občanům, kteří se podíleli na 
úklidu sněhu při nedávné sněhové kalamitě 
a to bez ohledu na znění vyhlášky, která již 
neukládá majitelům nemovitostí zodpovídat 
za úklid přilehlých chodníků a ulic. Současně 
se omlouváme všem našim občanům, kteří 
nebyli s odstraňováním sněhových přívalů 
v naší MČ  spokojeni. Tentokrát to bylo oprav-
du nad naše síly.

Rada MČ Praha – Dolní Počernice

Upozornění
Vážení občané, 
dovolujeme si vás požádat, abyste v případě 
většího množství napadaného sněhu parko-
vali svá vozidla tak, aby nepřekážela technice 
v úklidu našich komunikací. Upozorňujeme 
vás, že v případě, kdy úklidové vozidlo nebude 
mít dostatečný prostor k manipulaci, nebu-
dou tyto komunikace protaženy! Stalo se tak 
nedávno např. v ul. Svatoňovické, Dubenecké, 
ale i v jiných ulicích. Svým vstřícným přístupem 
v tomto směru umožníte ošetřit  komunikace 
v MČ k vaší spokojenosti. Dále si vás dovolu-
jeme požádat o pochopení a trpělivost v přípa-
dech, kdy úklidový vůz nahrne sníh zpět na vámi 
uklizený chodník. Tuto trochu nešťastnou situaci 
se budeme snažit do budoucna odstranit.

Úřad MČ Praha – Dolní Počernice

Zima v Dolních 

Počernicích v obrazech



Počin, Kultura 7

POČIN o svých počinech

ÚNOR
■ Sobota 6. 2. – masopustní průvod v Horních Počernicích
■ Úterý 16. 2. – masopustní průvod v Dolních Počernicích
■ 26 . – 28. 2. – Pracovní seminář k paravoltiži

BŘEZEN
■ Neděle 21. 3. – vynášení Morany 

DUBEN
■ Neděle 4. 4. – Květná neděle – průvod s ratolestmi od fary ke kostelu
■ Čtvrtek 22. 4. – Hobby závody na Mělníku
■ Sobota 24. 4. – Konference České hiporehabilitační společnosti
■ Neděle 25. 4. – Jarní úklid areálu JK Počin

PLÁN AKCÍ JEZDECKÉHO KLUBU NA PRVNÍ POLOLETÍ 2010

KVĚTEN
■ Sobota 1. 5. – Den otevřených dveří

ČERVEN
■ Oslava Dne dětí v zámeckém parku (upřesníme)
■ Vítání léta (upřesníme)
■ 18. -20. 6. – Hobby závody v Kozohlodech
■ 25. – 28. 6. – Putování na koních na letní tábor Rousínov

ČERVENEC
■ 18. – 31. 7. – Jezdecký tábor

SRPEN
■ 1.– 9. 8. – Jezdecké soustředění v paravoltiži

Plánované kulturní akce 

v prvním pololetí 

roku 2010
16. února vyjde ve 13.00 hodin od přírodního amfi teátru 
v zámeckém parku tradiční masopustní průvod. Projde hlavní 
dolnopočernickou tepnou, ul. Národních hrdinů a stezkou při ul. Čes-
kobrodské dojde do Hostavic a odtud do hotelu Svornost, kde bude 
masopust ukončen diskotékou DJ Radka Sychry.

20. a 21. března se uskuteční výstava “Velikonoční inspirace”, 
spojená s ukázkami tradičních řemesel. Otevřeny budou prostory stodoly 
pensionu Český statek, informačního centra a regionálního muzea.

V neděli 21. března vyjde ve 13.00 hodin od přírodního amfi te-
átru v zámeckém parku průvod, který vynese Moranu (zimu) 
z naší městské části.

1. května se uskuteční v zámeckém parku od 10.00 do 13.00 
hodin 3. ročník Prvomájového veterán pikniku 2010, 
který pořádáme ve spolupráci s Veteran car clubem Praha

25. května zve naše MČ na Svátek sousedů. Bude se konat v době 
od 19.00 do 22.00 hodin na nádvoří úřadu, Stará obec 10. Čeká 
na vás nejen dobrá zábava, opečená selátka, ale také výstava fotografi í 
Tomáše Pěkného.

Na červen pak chystáme Oslavu dne dětí a Vítání léta. 

O všech akcích budete vždy včas informováni a to prostřednictvím 
tohoto listu nebo informacemi uveřejněnými v informačních vitrínách 
a na plakátovacích plochách naší MČ.

Vlasta Václavková

Městská část Praha – Dolní Počernice
 ve spolupráci se základní školou, 

občanským sdružením POČIN, dětským 
domovem a hotelem Svornost

si vás dovolují pozvat na

MASOPUSTNÍ 
PRŮVOD

s dechovkou TOMÁŠOVÉ

který se bude konat

v úterý dne 16.února 2010

Průvod vyjde po produkci dechové hudby 
Tomášové od přírodního amfi teátru 

v dolnopočernickém zámeckém parku 
ve 13.00 hodin a půjde po trase okolí ul. 

Národních hrdinů, Českobrodská 
a Novozámecká

 

Průvod bude ukončen v hotelu Svornost

MASOPUSTNÍ VESELICÍ
DJ RADKA SYCHRY

Kultura



Den farnosti
V sobotu 12. prosince minulého roku se „na 
špejcharu“ dolnopočernického pivovaru konal 
tzv. Den dolnopočernické farnosti. Jednalo se 
o půldenní setkání těch, kteří se běžně schá-
zí v dolnopočernickém kostele Nanebevzetí 
Panny Marie na mších svatých. Sešlo se asi 65 
lidí takřka všech věkových kategorií. Program 
začal v pravé poledne společným obědem
a ochutnáváním (nejen vánočního) cukroví
z vlastních zdrojů, při němž byl prostor k ne-
formálním debatám v menších či větších sku-
pinkách. 

Ve 14 hodin pak proběhla vernisáž výstavy 
„Štěpán Trochta – mučedník dvou totalitních 
režimů“, která byla na špejcharu instalována 
a představovala na deseti informačních pane-
lech život a dílo jedné z nejvýznamnějších, 
a přesto často opomíjených osobností moder-
ních českých dějin salesiána kardinála Troch-
ty. Vzácnými hosty vernisáže byli P. Miloslav 
Frank, SDB, a P. Ladislav Vik, SDB. P. M. Frank 
byl Trochtovým spoluvězněm v komunistických 
žalářích a později také jeho tajným sekretářem. 
P. Vik s Trochtou také spolupracoval a v součas-
nosti se věnuje sběru dat a podkladů pro pro-
ces kardinálova blahořečení, které je v katolic-
ké církvi předstupněm svatořečení. Vyprávění 
obou pánů byla velmi zajímavá a poučná, ale 
mnohdy při jejich vzpomínkách na hrůzy 
zejména komunistických perzekucí běhal mráz 
po zádech i otrlým pamětníkům. (Výstava byla 
následující neděli otevřena na faře a v pondělí 
si ji mohli prohlédnout také žáci dolnopočer-
nické základní školy).

Po vernisáži výstavy podal administrátor far-
nosti P. Pavel Dominik Hertl, SDB, zprávu o čin-
nosti farnosti a zejména podrobně informoval 
o dokončených, probíhajících i plánovaných 
opravách kostela Nanebevzetí Panny Marie 
a jeho okolí a o restauraci vzácných gotických 
fresek v jeho apsidě. Velmi zasvěceně jej při-
tom doplňovala paní Kabátová, která působí 
jako stavební technik AP. Následovalo pásmo 

informací jednotlivých skupin a sdružení půso-
bících v rámci farnosti o jejich činnosti, které 
bylo doprovázeno promítáním fotografi í. Tzv. 
„chaloupky“ představili pořadatelé letních 
táborů pro děti navazujících na kdysi tajné 
salesiánské dětské tábory, o svých bohatých 
aktivitách informovalo společenství mladých 
dolnopočernické farnosti, na své vodácké 
výpravy zavzpomínaly odvážné „amazonky“, 
hovořili animátoři každonedělních odpolední 
nejen pro věřící děti, které ve školní tělocvičně 
a v okolí fary dolnopočerničtí salesiáni pořáda-
jí již více než 10 let, zazněly informace o prů-
běžné sbírce farníků na podporu dětí v Indii 
a Ugandě, ale i o každoroční tříkrálové sbírce 
a v neposlední řadě se také prezentovali tvůr-
ci zábavných programů dětských mší svatých, 
které probíhají v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie každou třetí neděli v měsíci.

Celé setkání bylo v podvečer završeno mší 
svatou, kterou v tomto neobvyklém prostředí 
svým krásným zpěvem doprovodil Dolnopo-
černický chrámový sbor. Den farnosti byl již 
asi pátým podobným výročním setkáním dol-
nopočernických farníků a i letos potvrdil, že 
podobné setkání je pro jednotlivce vždy velmi 
obohacující a zajímavé a pro celou farnost 
velmi užitečné a stmelující.

Tomáš Jirsák, Havran

8 Den farnosti, Farní ples



Dolnopočernická 
vánoční nadílka...
Jako každý rok, tak i v roce 2009 se tato akce, kterou si oblíbily nejen děti, 
konala počátkem prosince. Termín opravdu pěkně vyšel – Mikuláš, čerti 
a andělé nás navštívili právě 5. prosince. Kromě vlastní nadílky jsme mohli 
s dětmi vidět opět spoustu zajímavých výstav a akcí s tradičním i méně 
tradičním programem. 

Ovšem i těm úspěšným výstavám a akcím, které se každoročně opakují, 
dodaly na zajímavosti nové nápady. Třeba ve stodole pensionu Český sta-
tek, kde nás uvítaly Andělky, se povedla velmi pěkná instalace výrobků žáků 
základní školy, které dominovaly velké saně. Nechyběla Vánoční pošta – jen 
málokteré z dětí tu papíru (a Ježíškovi) nesvěřilo svá přání. I peklo v mlýně 
bylo zase trošku jiné a – podstatně hygieničtější. Dolnopočerničtí čerti pros-
tě dbají na čistotu, a tak nás před vstupem museli dezinfi kovat postřikem. 

V infocentru jsme mohli obdivovat výstavu betlémů, například vtipný 
„dolnopočernický betlém“ s konkrétními postavami z naší obce. Asi nejvíc 
zaujala originální a trpělivá práce paní Vavrouškové, která své hospodář-
ství převlékla do zimního hávu a doplnila o typické vánoční a zimní prvky, 
ke kterým patří třeba i zabijačka.

S úspěchem se setkalo zvlášť u dětí představení herce a výtvarníka Miloše 
Nesvadby v Kulturním centru pivovar. Tady se děti mohly vyřádit i o něco 
později na diskotéce. 

Vrcholným bodem Dolnopočernické vánoční nadílky vždy je – kromě Mikulá-
šovy nadílky pro děti – Živý betlém. I ten letošní vypadal skutečně hezky, zvlášť 
poté, co po setmění mohlo vyniknout nasvícení betlému. Navíc měl i další, 
můžeme snad říci charitativní, rozměr, jenž se setkal s pochopením. Tentokrát 
také děti nosily Ježíškovi dárky.  Snad se podařilo založit další milou dolnopo-
černickou vánoční tradici, na kterou se také budeme rok co rok těšit.

Markéta Stehlíková

...a poděkování
Městská část Praha – Dolní Počernice děkuje všem, kteří se velkou 
měrou zasloužili o zdar Dolnopočernické nadílkové 2009.

Byly jimi: základní škola, dětský domov, pension Český statek, hotel 
Svornost, restaurace Léta Páně, občanské sdružení Počin – spolu s jez-
deckým klubem, společenství Molechet a místní klub důchodců.

Náš dík patří hlavnímu koordinátorovi Ing. Miloslavu Královi i jednot-
livcům: Mgr. Haně Králové za krásnou výstavu „Vánoce v nebi“, Evě 
Vavrouškové za výstavu betlémů a především za diorama „Statek v zi-
mě“, Ivaně Černé za krásné doprovodné zimní snímky Dolních Počernic, 
Václavu Navrátilovi, Světle Parkanové a Haně Moravcové za nezjištnou 
pomoc při instalaci výstav a úpravě interiérů, Františku Novotnému 
(i jeho sboru sličných andělů) za „svatého Mikuláše“, Kamilu Doudě-
rovi, Josefu Haškovi, manželům Šůsovým, Aleně Kšádové a Ing. Pavlovi, 
Tomášovi a Pavle Moravcovým za idylické „Peklo“.

Náš dík patří i všem, kteří vytvořili Živý betlém: Zuzce Jirsákové, kte-
rá již podruhé „dodala“ Ježíška – tentokráte jím byl její druhorozený 
synek Ilias Václav, Jakubu Rumlovi, Lídě Kaplanové, manželům Jirsá-
kovým, Havranovi a Ismailovi Jirsákovým, Bc. Jiřímu Schwarzovi, Janu 
Nováčkovi, Martinu Lněničkovi, Jitce Huškové, Antonínu Vackovi jun., 
kuchařince Kateřině Václavkové, neodolatelným andělům Haně Štarho-
vé a Elišce Lenfeldové a dalším a dalším, kteří v sobotu 5. prosince 
2009  učinili z Dolních Počernic obec vskutku VÁNOČNÍ. 

MČ současně děkuje i stálým sponzorům Zdeně Papežové (Textil 
Papežová) a panu Františku Janatovi (Potraviny U Janatů).

Vlasta Václavková

Dolnopočernická vánoční nadílka 9
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Chrámový sbor

Valašská madona v Dolních Počernicích
Různé kulturní akce v naší obci bývají pří-
ležitostí k návštěvě a prohlídce místního info-
centra a malého dolnopočernického muzea. 
Říkáte si, že jste tam již byli mnohokrát a nic 
vás nemůže překvapit? Že všechny vystave-
né předměty jste už asi viděli, víte, k čemu 
sloužily? Je ale také pravda, že je jich tu na 
malém prostoru shromážděno, a to velmi 
vkusně, velké množství, takže se 

může stát, že něco přehlédneme. Mnohým 
z nás se tak možná stalo v případě obrazu, 
který je zavěšen v chodbičce vedoucí k boční-
mu vchodu a spojující infocentrum s muzeem. 
Nebo jste ho přehlédli proto, že ho vlastně 
důvěrně znáte, jelikož vaše babička mívala 
jeho reprodukci vystavenou doma? 

Na obraz nás upozornili manželé, obyvatelé 
Dolních Počernic, kteří si nedávno – přestože 
muzeum navštívili tak jako většina z nás už 
několikrát – této reprodukce všimli poprvé. 
Není náhodou, že obraz znali a věděli o něm 
tolik – vždyť autorem byl jejich pradědeček. 

Nás při prvním pohledu zaujme pěkný rám, 
podle jehož tvaru a výzdoby můžeme 

usuzovat, že byl zhotoven 

12 Chrámový sbor, Valašská madona

Novoroční koncert Dolnopočernického chrá-
mového sboru, který se konal v neděli 3. ledna
v sále penzionu Český statek, byl krásným 
kulturním vkročením do roku 2010. 



na počátku dvacátého století. Všimneme si 
rozdělení reprodukce na tři části s centrálním 
výjevem s Madonou a barevného ladění, které 
opět odkazuje na dobu přelomu 19. a 20. sto-
letí. Tuto zarámovanou reprodukci předal Ing. 
Miloslav Král jako dar našemu muzeu od paní 
Dany Hartmannové z Hostavic. Ještě předtím 
však p. Václav Navrátil musel značně poško-
zený rám opravit a také očistit samotný obraz. 
Jedná se o reprodukci triptychu nazývaného 
Valašská madona od malíře Adolfa Liebschera 
(1857 – 1919), jenž patří k umělcům genera-
ce Národního divadla (Mikoláš Aleš, František 
Ženíšek nebo Vojtěch Hynais). Tento rozměrný 
olej na plátně autor namaloval při příležitosti 
Národopisné výstavy českoslovanské, kona-
né v roce 1895. Tady byl umístěn do dřevě-
né kapličky na okraji výstavní návsi. Střední 
výjev obrazu – Klanění pastýřů – doprovázejí 
boční scény Cesta do Betléma na levé straně 
a Zvěstování pastýřům po pravé straně.

Vzhledem k tomu, že národopisná výsta-
va byla zaměřená folkloristicky a také díky 
Liebscherově zájmu o folklórní malbu, zasa-
dil autor biblické výjevy do valašských reálií. 
Postavy pastýřů i Pannu Marii namaloval ve 
valašském kroji, také na stavbách se objevují 
lidové motivy. Tyto prvky civilismu a zesvětš-
tění tématu jsou navíc příznačné pro přelom 
století a lidové pojetí secese. Z obrazu přesto 
cítíme klidnou, intimní, poetickou náladu.

A proč Valašsko? Sem obzvlášť rádi zajížděli 
malíři, kteří zde hledali jednak klid, jednak také 
množství námětů v prostředí odlehlého venko-
va, ještě málo zasaženého moderním způsobem 
života. Nový Hrozenkov si oblíbila například 
malířka a grafi čka Zdenka Braunerová. V hro-
zenkovské hospodě Na Vranči o prázdninách 
pobýval i Adolf Liebscher a právě zde se při 
poslechu koled zrodil záměr vytvořit valašský 
triptych. Liebscher tu hledal i model pro posta-
vu Madony: „…to bylo chození na salaše a po 
horách, co nocí pobyl Liebscher s chasou při 
vaření trnek, než našel v cérce Ulijánce vhodný 
model, avšak ten správný výraz s unavenými 
rysy, jaký si malíř přál, získala Ulijánka až po 
protančené noci, kdy ji chasníci nenechali jedi-
ný tanec odpočívat.“ Jak je vidět, pobyt na 
venkově nebyl jen čistě pracovní, ale přinášel 
s sebou spoustu rozptýlení.

Po skončení úspěšné pražské výstavy se obraz 
na Valašsko vrátil. Výbor pro zbudování kap-
le na Radhošti originál zakoupil a vzhledem 
k nedostatku fi nancí ho použil k získávání 
peněz pro stavbu kaple. S triptychem usku-
tečnili cestu po Moravě i Čechách, během 
níž shromáždili podstatnou částku, díky které 
mohla být kaple na Radhošti vystavěna. Pro 
obraz Valašské madony v ní byl v roce 1904 
postaven boční oltář. Již dlouhé roky zde ale 
originál obrazu není, byl nahrazen kopií malíře 
Otakara Pavlovského. Originál najdeme v kos-
tele sv. Martina ve Frenštátě pod Radhoštěm. 
Valašská madona od Adolfa Liebschera se 
stala na Valašsku přímo kultovní záležitostí 
– její barvotiskovou reprodukci bychom tu 

našli v první polovině 20. století pravděpo-
dobně téměř v každém stavení. A jak vidíme, 
populární byl obraz i mimo tento kraj.

Podrobně jsme se teď věnovali jen jedno-
mu obrazu Adolfa Liebschera, jen jednomu 
z opravdu mnoha. Jeho dílo se navíc vyznačuje 
velkou různorodostí: vytvářel zejména dekora-
tivní malby a historické kompozice, působil také 
jako ilustrátor, jeho kresby vycházely v oblíbe-
ných časopisech Zlatá Praha nebo Světozor, byl 
i ceněným portrétistou a krajinářem a dokonce 
kreslení dlouhá léta vyučoval.

Jeho dekorativní malby najdeme ve spojovací 
chodbě Národního divadla (osm lunet), v Národ-
ním domě na Vinohradech (rozsáhlá malba na 
stropě) a na mnoha jiných místech jak v Praze, 
tak i v jiných městech. Za pozornost stojí Lieb-
scherova krásná výzdoba barokního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích, působivá 
svou barevností a blížící se secesnímu výrazu. 

Z velkých historických pláten se asi největší 
popularity dostalo dioramatu zobrazujícímu 
boj českých studentů se švédskými vojáky na 
Karlově mostě roku 1648, na jehož malbě se 
podílel i bratr Adolfa Liebschera, rovněž malíř, 
Karel. Určitě si vzpomenete, kde jste ho vidě-
li. Diorama bylo vytvořeno pro pavilon Klubu 
českých turistů na Všeobecné zemské výstavě 
r. 1891. Už tehdy vyvolalo mnoho pozornosti, 
návštěvníci byli až šokováni, jak nám popisuje 
dobový tisk, iluzionistickým efektem obrazu 
a mnozí netušili, co je ještě malba, co reálný 
předmět, co skutečnost… Po skončení výstavy 
byl celý pavilon přenesen k petřínské rozhledně 
i s plátnem, které se tu nachází dodnes. 

Velmi působivé je i dílo, na němž Liebscher 
ztvárnil další moment z našich dějin, a to 
obraz z roku 1889 známý pod názvem Žižka 
před Kutnou Horou. V sále žižkovské radnice 
se nachází jiné rozměrné Liebscherovo plát-
no – velkolepá Bitva na Vítkově z roku 1908. 
Z ilustrátorských prací můžeme uvést zejména 

kresby v patnáctisvazkových Hradech a zám-
cích od Augustina Sedláčka a ilustrace v dílech 
Jaroslava Vrchlického a Svatopluka Čecha.

Liebscherovu všestrannost dokládají i krajinář-
ské práce, především z Potštejna, kam po léta 
jezdíval s rodinou na letní byt. Zde také v roce 
1919 zemřel. Malíř Adolf Liebscher je pohřben 
na Vyšehradském hřbitově a jeho nejznáměj-
ší malířské práce tu připomíná stručný nápis: 
„Adolf Liebscher – malíř českých dějin“. Po 
Liebscherově smrti bylo jeho dílo připomenuto 
několika výstavami, od roku 1955 však jako by 
se na tohoto malíře zapomnělo. Až v roce 2007 
uspořádalo „Sdružení Liebscher“ velkou výstavu 
nejprve na Novoměstské radnici v Praze a poté 
ve východočeském Potštejně. Výstava, uspořá-
daná k příležitosti 150. výročí narození malíře, 
nesla příznačný název: Sláva a zapomnění. 

Boj studentů se Švédy na Karlově mostě roku 1648

Partie u Potštejna (Divoká Orlice, 1906)

Také my, přestože od výstavy uplynuly už téměř 
tři roky, si díky reprodukci v našem muzeu
(a díky Liebscherově pravnučce!), můžeme 
vzpomenout na malíře Adolfa Liebschera a jeho 
– ve své době velmi populární – díla.

Mgr.Markéta Stehlíková

Valašská madona 13
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Mateřská škola

Základní škola
Milí čtenáři,
začátek roku je ve škole vždy spojen s příprava-
mi jednoho z nejvýznamnějších dní a to nejen 
pro školu, ale i pro budoucí žáčky a jejich rodi-
če, a tím je zápis do 1. třídy.

Někteří ze zájemců si přišli svou školu prohléd-
nout již na prosincovém „Hravém odpoledni“, 
které škola organizuje již druhým rokem pro 
naše předškoláčky. To bylo opět velmi kladně 
hodnoceno ze strany rodičů i pedagogů.

Jakoby v souladu s velkým množstvím sněhové 
nadílky, která provázela začátek nového roku, 
se i v den zápisu naplnily chodby a třídy 1. 
stupně. Ale nedá se říci, že by rodičů a budou-
cích žáčků nebylo dost. Do 1. třídy ZŠ se přišlo 
zapsat 41 prvňáčků,což je počet vskutku nebý-
valý, i přes velký zájem v posledních letech.

Po odečtení odkladů a dalších žáků, které ško-
la nemůže přijmout, činí předběžný počet žáků 
budoucí 1. třídy třicet jedna.Toto číslo bohužel 
neumožňuje samo o sobě rozdělení do dvou 
tříd, avšak pevně věřím, že nezpůsobí vrásky 
na čele ani rodičům. Současné silné ročníky 
vrací do tříd i vyšší počty žáků, kterým jsme 
v poslední době odvykli a ekonomická situace, 
která v resortu školství panuje, bohužel neu-
možňuje takový „luxus“ jako jsou dvě paralel-
ní třídy po patnácti či šestnácti žácích.

Velmi si vážíme zájmu rodičů o naši školu 
a věříme, že jak oni, tak i jejich děti budou se 
školou spokojeni.

Těšíme se na setkání 26. května 2010, kdy se 
uskuteční první třídní schůzky rodičů našich 
budoucích prvňáčků.

Bc. Jiří Schwarz, ředitel ZŠ

SNĚHOVÁ KALAMITA V ZŠ
Kalmitní stav sněhové pokrývky spolu s mra-
zivým počasím způsobuje i značné starosti 
v naší základní škole.

Díky této kombinaci došlo k zamrznutí okapů 
na střeše školy a prosakování vody do dvou 
tříd, sborovny a kanceláří v budově 1. stupně.

Děti a někteří rodiče tak byli svědky několika 
návštěv výškové plošiny a dokonce i hasičské-
ho sboru.

Pevně doufáme, že se počasí umoudří a budeme 
tak moci vzniklé škody co nejdříve odstranit. 

RENOVACE ICT UČEBNY
V samotném závěru kalendářního roku se usku-
tečnila výměna vybavení školní ICT učebny.

Třída je vybavena šestnácti novými počítači 
s LCD monitory a přibylo i projekční plátno 
spolu s dataprojektorem.Rád bych poděko-
val fi rmě INELCO za profesionální řešení této 
rekonstrukce.

Nejkrásnější měsíc v roce jsme si dokonale užili. 
Děti i rodiče byli spolu s námi. Akce „Mikuláš-
ská nadílka v Dolnopočernickém pivovaře“ byla 
akcí, kde jsme zábavnou formou uskutečnili 
„Čertí rojení spolu s nadílkou od Mikuláše“.

Vánoční dílna s rodiči začíná být v čase před-
vánočním tradicí, kdy za podpory pana Jakub-
ce rozsvěcujeme vánoční strom před školkou. 
K tomu všemu nám vyhrávali koledníci. 

Nezapomněli jsme ani na akce pro děti, kdy se 
mohou zdokonalovat ve svých návycích – přišel 
za námi „Upír Krejčí“ a formou pohádkového 
vyprávění poučil děti, jak pečovat o své zoubky.

Závěr roku byl příjemný pro nás všechny a vánoč-
ní oslavy jsme ukončili příchodem Tří králů.

O tom, jak skvěle jsme se bavili, vypovídají 
i fotografi e, které jsme na akcích pořídili.

Moc děkuji všem rodičům za podporu jak 
fi nanční, tak materiální. Jste velmi štědří a my 
si toho moc vážíme.

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do roku 
2010 přeje Danka Exnerová, ředitelka MŠ 
a všichni zaměstnanci Mateřské školy DUHA.

VÁNOČNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE DUHA
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Dětský domov

Vážení čtenáři,
chtěl bych trochu netradičně – formou deníku 
– informovat o tom, co se děje v dětském domo-
vě. Na pořádané akce nejezdí děti všechny, ale 
vybírají si podle svého zájmu. Rád bych ukázal 
vzorek prožitých akcí. Pravda, je to v období, 
kdy je jich nejvíce.

21. 11. jsme všichni vyrazili do Multikina Ládví, 
kde se konalo Slavnostní vyhlášení Dětského 
domov Cupu 2009 (soutěž o nejvšestrannější 
sportovní dětský domov – jsme spolupořadateli 
tohoto seriálu). Dopoledne nás čekala Kouzelná 
pohádka, která byla trochu strašidelná. Odpo-
ledne se vyhlašovaly výsledky. Zvítězil Dětský 
domov Dolní Lánov, my jsme obsadili 16. místo 
z celkově zúčastněných padesáti sedmi domo-
vů. Na vyhlašování přišel i kouzelník a sportovci 
Martin Doktor, Libor Capaliny, David Svoboda 
a Tomáš Slavata. Díky tomu jsme si mohli pro-
hlédnout i olympijské medaile. 

23. 11. jsme byli na Judo Show na Folimance 
(z této akce jsme obdrželi i fi nanční podporu).

28. 11. jela část dětí do divadla Na Fidlovačce 
a sportovně založená část na Bowling s manažery.

29. 11. jsme předali na Pražském hradě dva 
adventní věnce.

4. 12. jsme jeli do kavárny na Žižkově, kde 
nezisková organizace Řev Bořivojky pořádala 
akci Žižkovský dortík. Zde jsme zdobili dorty 
a sladkou odměnu jsme si mohli odvézt domů. 
Z této akce vznikl i kalendář, který lze zakoupit 
za 100 Kč (výtěžek z prodeje získá náš domov).

5. 12. se poprvé nadělovalo. V rámci netradič-
ních Vánoc v obci jste nosili k živému Betlému 
dárky Ježíškovi a ty pak potěšily nás. Skupinka 
našich dětí byla na muzikálu Bílý dalmatin.

6. 12. jsme byli na Mega show.

11. 12. byl uspořádán charitativní koncert 
Lucií Junkovou v Mileniu. Část výtěžku byl 
určen nám. Škoda, že přišlo tak málo lidí.

12. 12. jsme pořádali 11. ročník Předvánoč-
ního běhu a na tak chladné počasí byla účast 
velice pěkná.

13. 12. jsme se zúčastnili akce Děti dětem, kte-
rou pořádá Nadace Václava a Lívie Klausových.

16. 12. jsme slavili první Vánoce. Již dopoled-
ne přijela návštěva z Italského velvyslanectví. 
Odpoledne začalo divadelní pohádkou a poté 
už nastaly vánoční oslavy v pěti rodinných 
skupinách. K slavnostní večeři byl kapr i řízky, 
bramborový salát, ovoce, chlebíčky a medov-
níky od Imantu. 

Nadílka přicházela postupně a tak dárky pod 
stromečkem nebyly všechny najednou. Mezi 
štědrými dárci mimo počernického Ježíška 
a dětského domova byly: fi rma Coca-Cola, 
Europark – stromy splněných přání, Rádio 

Kiss, Kooperativa, studenti střední školy (ti 
přišli i na návštěvu) a drobní dárci. 

17. 12. nás Barevný svět dětí pozval na hoke-
jové utkání ČR:Finsko a dostali jsme reprezen-
tační šály.

18. 12 začaly zimní prázdniny (to je dárek) 
a tak v domově zůstalo 17 dětí.

22. 12. jsme jeli opět na bowling, ale tento-
krát jsme hráli s osobnostmi.

23. 12. jsme byli na Sparťanské nadílce – v rám-
ci hokejového zápasu Sparta: Karlovy Vary. Měli 
jsme krásné místo ve Sky boxu, o přestávce se 
zpívaly koledy a po zápase se nadělovalo.

24. 12. jsme Štědrý den slavili se dvěma teta-
mi (vychovatelky), bylo nás 15 dětí.

25. 12. – 2. 1. jsme byli na horách. U čtrnácti 
dětí se střídali pedagogové po dvou dnech.

3. 1. se přestěhovala 4. rodinka do bytu na 
Černý Most a vznikla tak rodinka číslo 6. Na 
rodinku číslo 4 přišly nové děti v prvním led-
novém týdnu.

9. – 10. 1. se hrál první díl Dětského domov 
Cupu 2010 a to turnaj ve stolním tenise druž-
stev. Hráli jsme v hale Podvinný Mlýn. Obsa-
dili jsme 19. místo. Vyhrál domov z Jemnice. 
Zazpívat a předat ceny přišla Leona Šenková.

A co dále? 
31. 1. se přestěhuje 5. rodinka na Černý Most 
do dalšího bytu a vznikne tedy 7. rodinka a na 
5. rodinku očekáváme další nové děti. Praha 
má totiž nedostatek kapacity, neboť jsou tu 
jen tři domovy. 

10. 2. na tento den se chystá Slavnostní ote-
vření bytů na Černém Mostě 

13. 2. pořádáme fotbalový turnaj O pohár DD 
a ZŠ

20. 2. spolupořádáme v klubu Óčko Miss DD 
Praha a Střední Čechy

Hezký rok 2010 plný úsměvů, zdraví a energie 
přejí Zámečtí (a již nejen ti)

Martin Lněnička,ředitel zařízení

11. ročník 
předvánočního běhu
Za velmi chladného počasí jsme viděli nejkva-
litnější závody ze všech 11. ročníků. Atmosféra 
byla příjemná, sportovní a přátelská. Závod 
proběhl bez pádu, zranění a protestů. Do cíle 
doběhlo 123 závodníků. Vysokou kvalitu podtr-
hl závod mužů s dorostenci a juniory, kde hned 
9 závodníků běželo pod 14 minut. Juniorský 
rekord vytvořil Martin Edlman z AC Kovošrot 
Praha časem 12:52,06. Zaostal jen necelé 
tři sekundy za rekordem mužů. Ten drží vítěz 
letošního závodu mužů a držitel Putovního 
poháru Viktor Petronjuk z AC Kovošrot Praha. 
Držitelkou Putovního poháru žen se stala Kar-
la Mališová  z USK Praha. Další rekord překo-
nala Zuzana Braná z ASK Slavia Praha časem 
2:24,54. Poprvé pod 10 sekund běžel chlapec 
60 metrů ve věku do 7. let, byl jím Lukáš Krato-
chvíl ze Sokola Dolní Počernice v čase 9,80. 

Velice děkuji pořadatelům z Dětského domo-
va Dolní Počernice. Za podporu děkuji Magis-
trátu hlavního města Praha, restauraci Léta 
Páně, fi rmě Sabe a také Městské části Dolní 
Počernice za poskytnutí parku.

Matin Lněnička, ředitel Dětského domova

Dětský domov Cup 
2010 – 7. ročník

1. díl » 9. – 10. 1.
 6. ročník ve stolním tenise družstev

2. díl » 7. – 9. 5.
 12. ročník Memoriálu Lucie Hanušové

3. díl » květen/červen
 7. ročník turnaje v malé kopané

4. díl » 10. – 12. 9.
 2. ročník Beachpřehazované

5. díl » 8. – 10. 10.
 9. ročník Prevencí proti nehodám 

6. díl » 20. 11. » Slavnostní vyhlášení výsledků

Sportovní akce pro veřejnost na rok 2010
 6. 2. 2010 » 11. ročník O pohár ZŠ a DD – turnaj v halové kopané, bez rozdílu věku – přihlášky
   do 25. 1. 2010

 26. 6. 2010 » 7. ročník pétanque dvojic bez rozdílu věku a pohlaví přihlášky do 18. 6. 2010 na
   dd_dolpoc@volny.cz nebo 281930129, 602/873693 – areál dětského domova

 4. 9. 2010 » 12. ročník Běhu Babího léta – všechny věkové kategorie – přihlášky na místě
   – zámecký park Dolní Počernice 

 23. 10. 2010 » 7. ročník pétanque jednotlivců – bez rozdílu věku – přihlášky do 15. 10. 2010 na
   dd_dolpoc@volny.cz nebo 281930129,602/873693 – areál Dětského domova

 11. 12. 2010 » 12. ročník Předvánočního běhu – všechny věkové kategorie – přihlášky na místě
   – zámecký park Dolní Počernice

DĚTSKÝ DOMOV TOHO PROŽIL OPĚT HODNĚ
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Hraji košíkovou již 30 roků a v Dolních Počer-
nicích jsem doposud odehrál 24 sezón. Ke 
košíkové mě přitáhla generace počernických 
hráčů Zbyněk Richter, Míla Král, Olda Lukeš, 
Jirka Řehák a další. V těch dobách měla počer-
nická košíková jedno družstvo mužů a skvělou 
partu, do které jsem se vždycky rád vracel. Ať 
to bylo ze Spartaku Kbely nebo z Dukly Mari-
ánské Lázně. Již v té době se zde pracovalo 
s mládeží, ale jednalo se spíše o dobrou partu 
nadšených teenagerů a ty nejlepší a nejvytr-
valejší se časem začlenili do družstva mužů.

V průběhu dalších let, až do současnosti, již 
vznikala družstva chlapců a dívek s pravidelný-
mi tréninky, která se zúčastňovala se střídavými 
úspěchy a neúspěchy pražských basketbalových 
soutěží. Odchovanci doplňovali a rozšiřovali 
nově vznikající družstva mužů a žen.

V současné době má oddíl košíkové dvě počet-
ná družstva mužů, dvě družstva žen a jedno 
družstvo starších dorostenek. V posledních 
letech jde výkonnostně basketbal v Dolních 
Počernicích prudce vzhůru. Již několik let se 
pohybují naše družstva na předních příčkách 
pražských i celorepublikových soutěží.

Vlajkovou lodí dolnopočernického basketbalu je 
v současné době družstvo A mužů, kteří dopo-
sud svými výkony nedali ostatním družstvům 
šanci na vítězství a s přehledem okupují první 
místo v tabulce. Předvádějí moderní rychlý bas-
ketbal, na který je radost se dívat.

Velkou radost nám působí naše mládežnické 
dívčí složky, které již několik let sbírají vavříny 
na celostátním sportovním poli. Patří jim tři 
tituly v řadě za 1. místo v Přeboru Středních 
Čech v sezónách 2006 – 2009 v kategorii 
starší žákyně a mladší dorostenky. Jedno prv-
ní místo a dvě druhá místa v přeboru Prahy. 

Největším dosavadním úspěchem jsou vyhra-
ná play – of Českomoravské ligy v roce 2006 
v Ústí nad Labem a v roce 2009 v domácím 
prostředí. V současné době prožíváme histo-
rický úspěch, kdy naše děvčata hrají Doroste-
neckou ligu, což je druhá nejvyšší celostátní 
soutěž a zatím si vedou skvěle. Pohybují se 
mezi první čtyřkou a to je nečekaný úspěch. 
Velmi dobře reprezentují dolnopočernický 
basketbal na celostátní, ale i mezinárodní 
úrovni. Na letošním mega turnaji ve Vídni, kte-
rého se zúčastnilo více než 6ooo basketbalis-
tů a basketbalistek, dokázaly vyhrát 6 utkání

Fotbalové kabiny v novém kabátě
Po rekonstrukci interiérů kabin, sprch a přístavby v Areálu kopané v roce 2007 se v loňském roce 
povedlo zajistit také fi nanční prostředky na opravu fasády a opravu balkónové tribuny pro oddíl 
kopané. 

V rámci této rekonstrukce byly také zrekonstruovány toalety, byly položeny dlažby kolem budovy 
a vyměněno schodiště pro vstup na balkónovou tribunu.

V patře budovy kabin byla vyměněna zbylá stará dřevěná okna za plastová a tak zcela zmizel 
pohled na oprýskanou budovu, která v posledních letech nebyla dobrou vizitkou pro naší TJ.

Petr Polcar, předseda výkonného výboru
TJ Sokol Dolní Počernice

Dolnopočernický basketbal 
na vrcholu?

v řadě nad družstvy z Albánie, Německa, 
Rumunska a Itálie. Nejčerstvější trofejí jsou 
letošní zlaté medaile z Velké ceny Liberce, 
kde holky bojovaly poprvé v kategorii starších 
dorostenek.

Kdyby mi někdo před lety prorokoval, že se 
bude hrát v Dolních Počernicích Dorostenec-
ká liga a basketbal, které předvádí A mužstvo 
mužů...neuvěřil bych. Proto mám velkou 
radost z široké členské základny, z úspěchů 
jednotlivých družstev a o tu jsem se s vámi 
chtěl podělit. 

Podrobné informace o činnosti oddílu košíko-
vé, výsledkový servis všech utkání a mnoho 
dalších zajímavostí najdete na adrese www.
basket.sodopo.cz

Petr Polcar, oddíl košíkové
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PLUSOPTIIX S08 je binokulární autorefrak-
tometr (videoretinoskop) určen především 
pro použití u batolat a dětí. Jeho konstrukce 
a funkce je podobná videokameře. Přístroj 
pomáhá při včasném odhalení amblyopie 
(tupozrakosti) a očních refrakčních vad.

Význam vyšetření u nejmenších dětí
Vidění, neboli zrakové vnímání, je výsledkem 
spolupráce celého zrakového analyzátoru na 
všech jeho stupních tj. oka, zrakové dráhy 
a mozkových zrakových center včetně asoci-
ačních oblastí. Tato komplexní funkce se vyvíjí 
během prvních měsíců a let života dítěte. Pro 
normální vidění je důležitý adekvátní vývoj 
zraku obou očí. Pokud dítě nemůže z jaké-
hokoli důvodu oči správně používat, zrak se 
nevyvíjí správně a může se dokonce horšit. 
Systém vývoje vidění má svá kritická období 
a je z větší části dokončen ve 3 letech. Dále 
se upevňuje do 6 až 8 let. Později jej můžeme 
ovlivnit jen velmi málo nebo vůbec ne. Včasné 
odhalení některé z příčin poruch vývoje vidění 
dává dítěti naději na správnou a hlavně účin-
nou léčbu vznikající tupozrakosti.

Co je to tupozrakost?
Tupozrakost (amblyopie) je zhoršení zrakové 
ostrosti oka, které je způsobené nedostatečnou

OD PROSINCE 2009 JSME JAKO JEDNO Z MÁLA PEDIATRICKÝCH PRACOVIŠŤ 
SCHOPNI POSKYTNOUT VYŠETŘENÍ ZRAKU PŘÍSTROJEM PLUSOPTIX S08. 

zrakovou stimulací v kritickém období vývoje 
vidění, obvykle bez na první pohled zřetelné 
oční vady. Výskyt tupozrakosti v dětské popu-
laci kolísá okolo 4%. Závažnost amblyopie je 
tím větší, čím dříve vznikne a čím déle trvá bez 
léčebného ovlivnění. Po ukončení vývoje zraku 
dítěte, což je dle aktuálních výzkumů osmý rok 
věku zdravého jedince, přestavuje tupozrakost 
trvalý, léčebně neovlivnitelný stav.

Diagnostika
V mnohých případech je velmi těžké rozpoznat 
počínající tupozrakost a postižení se dlouhou 
dobu může vyvíjet zcela bez příznaků, zvláště 
u malých dětí, kde nelze ve snaze o přesné 
vyšetření počítat s jejich spoluprací. Dítě vidí 
zdravým okem normálně, běžně vjem tupozra-
kého oka nepostrádá a je zvyklé nahradit osla-
bené prostorové, hloubkové vidění jinak. Dia-
gnóza tupozrakosti rodiče mnohdy překvapí až 
při zahájení školní docházky jejich dítěte, kdy je 
již pravděpodobnost na úspěšné vyléčení velmi 
malá. Proto byla vyvinuta a po deset let zlepšo-
vána metoda videoretinoskopie, která umožňu-
je provádět screening všech dětí a v populaci 
tak odhalit některé choroby vedoucí k tupozra-
kosti. Ve spojení s včasnou a účinnou léčbou lze 
vývoj tupozrakosti zastavit.

Vyšetření přístrojem PLUSOPTIX S08 není hra-
zeno zdravotními pojišťovnami. Máme v plá-
nu sledovat všechny registrované děti . Pokud 
rodiče nebudou schopni z důvodu fi nanční 
tísně zaplatit vyšetření v 6, 8, 12, 18 měsících, 
ve třech a pěti letech a v případě potřeby 
i častěji, bude jim toto vyšetření provedeno 
na náklady naší ambulance zdarma. Ostatním 
bude účtována cena 150 Kč.

Jsme připraveni poskytnout toto vyšetření 
i ostatním dětem, které jsou v péči jiných 
kolegů – pediatrů. Stačí projevit zájem, objed-
nat se v naší ordinaci.

MUDr. Jan Radina
Alergologie-Pediatrie s.r.o.
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
• Národních hrdinů 587, Praha 9, Dolní 
Počernice, 190 12 ,tel.: +420 281 931 355 
• Za Poštovskou branou 479, Praha 9 
– Běchovice, 190 11 ,tel.: +420 281 932 021 

Splněný sen

oddílu tenisu...
Rok 2009 byl rokem, ve kterém se po několikaletém snažení 
podařila zrealizovat kompletní rekonstrukce již dosluhujícího are-
álu tenisu a odbíjené. V průběhu rekonstrukce nezůstal kámen na 
kameni a tak se radikálně změnil vzhled nejen antukových dvor-
ců, ale také zde vyrostla zcela nová budova, ve které se nacházejí 
luxusní šatny, sprchy, místnost správce, recepce s barem a prosto-
ry pro posezení a drobné občerstvení. 

Rekonstrukce byla z větší části fi nancována ze státní dota-
ce Ministerstva fi nancí a to ve výši čtyř milionů korun a naše 
TJ  Sokol Dolní Počernice participovala osmi sty tisíci korunami. 
Zajištění fi nančních prostředků nebylo v možnostech naší jedno-
ty a tak jsme si museli část fi nančních prostředků vypůjčit. Jsem 
přesvědčen, že to byla výborná investice do sportu v Dolních 
Počernicích a věřím, že důstojné prostředí přitáhne další nadšen-
ce pro bílý sport do naší tělovýchovné jednoty.

Petr Polcar, předseda výkonného výboru
TJ Sokol Dolní Počernice
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Srdečné blahopřání k významnému životnímu výročí patří našim spoluobčanům:

LEDEN
Jaroslava Brunhoferová, Lidmila Klečková, Pavel Malčikov, Zdeňka Bártová, Eduard 
Černáč, Dagmar Houdková, Františka Krištofová

ÚNOR
Zdeňka Štěpánková, Pavel Udržal, Emilie Mařencová, Marie Ježková, Blahoslav 
Mareš

BŘEZEN
Antonie Venclová, Zdeňka Veselá, Jiřina Mráčková, František Kašička, Jiří Eckstein, 
Marie Havlicová, Vlasta Knitlová, Miroslav Špaček, Emilie Stezková, Jana Drtilová, 
Marie Mařencová, Miroslav Šůs, Zdenka Polívková, Jaroslav Palouček

Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody.

Dr. Tomáš Jirsák za KSZB

Jubilanti z našich řad 
ve I. čtvrtletí 2010

Advent dolno-

počernických 

seniorů
Předvánoční setkání vyšlo právě na svátek sv. 
Mikuláše. Jako obvykle se na organizaci podí-
lela sociální komise a opět byla akce fi nančně 
zabezpečena vedením naší městské části a jako 
obvykle jsme byli vzorně obslouženi v hotelu 
Svornost. Všem patří naše díky. Hlavním bodem 
programu nebylo ani divadelní vystoupení, 

Stop 

kriminalitě 

páchané na 

seniorech!
Nejvíce nás pohoršuje, když někdo zneuží-
vá důvěřivosti a fyzické slabosti svých obětí 
k páchání trestných činů. Takto ohroženými 
skupinami jsou děti a senioři. Zatímco děti 
poučí rodiče a škola, starší občané bývají na 
své problémy často sami. Abychom posílili 
informovanost o nebezpečích a nástrahách, 
které ohrožují naše spoluobčany a tím zne-
snadnili tuto trestnou činnost, uspořádali 
jsme 24. listopadu besedu o prevenci krimina-
lity. Akce byla plánována Komisí bezpečnostní 
a protidrogovou RMČ Praha14 a organizačně 
podpořena KSBZ RMČ Praha – Dolní Počerni-
ce. Tak se stalo, že nás menší fi nanční částkou 
podpořila vedení obou městských částí a do 
hotelu Svornost, kde se beseda konala a kte-
rý leží na hranici katastrů, jsme mohli pozvat 
seniory z obou městských částí (vždy mne 
mrzí, že na akce, které pořádáme pro naše 
starší občany, nemůžeme zvát jejich sousedy 
z Hostavic – často bývalé spolužáky).

Abychom zajistili kvalitní informace, obráti-
li jsme se na útvar prevence MPP (Městská 
policie Praha) a nelitovali jsme. Přišla sehra-
ná skupina zkušených profesionálů, která 
udržela po více než hodinu soustředěnou 
pozornost svým výkladem, vlastním fi lmem 
a mnoha nápady a doporučeními, jak se 
ubránit rafi novaným podvodníkům. Na závěr, 
po besedě,dostali zájemci drobné technické 
pomůcky k zabezpečení bytu i majetku (pano-
ramatická kukátka, řetízky na dveře a osobní 
alarmy), instruktážní materiály a samolepky 
s důležitými informacemi.

Jsem přesvědčen, že jsme se všichni rozchá-
zeli spokojeni a vděčni jak pracovníkům MPP, 
tak i vedení obou městských částí, že jsme 
akci mohli uspořádat na odpovídající spole-
čenské úrovni a ocenit i velmi vstřícný přístup 
vedení hotelu Svornost.

Dr. Tomáš Jirsák 
předseda KSZB RMČ Praha- Dolní 

Počernice a člen Komise bezpečnostní 
a protidrogové RMČ Praha14

Pamětníci by mohli najít sebe a své spolužáky na školní 
fotografi i 2. třídy z roku 1940.
Snímek nám poskytl pan Vladimír Krňák

ani koncert, ani recitál herce či zpěváka, ale 
kupodivu diskuse o rozvoji Dolních Počernic. 
Ukázalo se, že i takovýto program dokáže pří-
tomné zaujmout do té míry, že odložili na poz-
dější dobu své hovory se sousedy a dychtivě se 
zúčastnili diskuse s panem starostou i dalšími 
přítomnými členy vedení obce. Bylo co chválit, 
ale i kritizovat a vysvětlovat. A tak vedení obce 
získalo mnoho podnětů, senioři poznali, že je 
zájem o jejich názory a zkušenosti, ale také,že 
některé dobré záměry je často obtížné realizo-
vat. Po tomto výjimečném programu následo-
valo to, na co jsme již léta zvyklí: hudba k tanci 
i poslechu a občerstvení nejen dobrým jídlem, 
ale hlavně rozhovorem s přáteli...

Dr. Tomáš Jirsák

Pamětníci



Knihovna, Inzerce 19

inzerce

Místní knihovna

Vlastimil Vondruška Letopisy královské 
komory IV.

Pečeť srmti

Znamení Jidáš

Ludmila Vaňková Žena pro třetího krále

Miloš Urban Lord Mord

Markéta Hejkalová Kouzelník z Pekingu

Martina Formanová Ten sen

Irena Obermannová Láska jako Řím

Petr Šabach Škoda lásky.Quodlibet

Barbara Nesvadbová Pohádkář

Hana Körnerová Pán hor I., II.

Cormac McCarthy Dítě Boží

Paulo Coelho Vítěz je sám

Haruki Murakami Sputnik, má láska

Lan Pham Thi Bílej kůň, žlutej drak

Patrick Taylor Doktore, fofrem, jde 
o život!

VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH

William P. Young Chatrč

Peter Hoegh Tichá dívka

Až nadejde čas

Simon Mawer Skleněný pokoj

Gabriel Márquez Pohřeb Velké matky

Jeffry P. Lindsay Dexter v hlavní roli

NAUČNÁ LITERATURA

Tomáš Sedláček Ekonomie dobra a zla

Štěpán Vácha Karel VI. a Alžběta 
Kristýna

Rudolf Desenský Jak poznat psí duši

LITERATURA PRO MLÁDEŽ

Andrew Fusek Peters Neptáček

Peter Schwindt Justin Time. Případ 
Montauk

Zdeněk Svěrák Mám v hlavě myš 
Lenku

Franz Kafka/Ch. 
Montellier

Proces – komiks

Trocha 
statistiky
V roce 2009 bylo v Místní knihovně Dolní 
Počernice zaevidováno 210 čtenářů, z toho 
49 dětí do 15ti let. Celkový počet návštěv byl 
1258, vypůjčilo se celkem 4457 knih a časopisů. 
Nejvíce byl zájem o beletrii pro dospělé – 2745 
výpůjček. V roce 2009 byla poprvé vedena sta-
tistika čtenářů, kteří využili v místní knihovně 
veřejný internet – celkový počet byl 60. Do 
knihovny přibylo celkem 411 knih, z toho 186 
bylo nakoupeno (32 603 Kč).

V loňském roce jsme pokračovaly (spolu s exter-
ními spolupracovnicemi) s vkládáním celého 
knihovního fondu do počítačového programu 
Clavius tak, aby byly informace o všech titu-
lech dostupné v elektronickém katalogu. Při 
této činnosti jsou knihy tříděny a odepisovány 
jsou tituly zastaralé a opotřebované. V sou-
časné době nabízí naše knihovna 10642 knih 
a deset titulů časopisů např. National Geogra-
phic, Domov, Bydlení, Naše krásná zahrada, 
Zdraví, Čtyřlístek, 21. století Junior.
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Zdravá MČ Praha – Dolní Počernice se roz-
hodla pro vypracování svého loga v souvis-
losti s jejím členstvím v Národní síti zdravých 
měst a účastí na naplňování principů MA 21.

Za tímto účelem byla usnesením Rady MČ 
vyhlášena soutěž pro žáky Základní školy 
v Dolních Počernicích, o nejlepší návrh loga na 
téma „Zdravá MČ Praha – Dolní Počernice“.

Provedením dalších kroků byl pověřen sta-
rosta Zbyněk Richter. Prvním krokem bylo 
ustavení hodnotící komise z řad zastupitelů 
a umělecké obce naší MČ. 

Dne 17. září bylo provedeno vyhodnocení 
návrhů, kterých se sešla téměř celá stovka. 
Bylo potěšující, s jakým zájmem přistoupi-
li žáci školy k této soutěži a motivy návrhů 
komisi dotvrdili, že žáci naší školy pozorně 
vnímají rozvoj a směrování Dolních Počernic 
ve smyslu zdravé městské části.

První tři návrhy byly oceněny 
diplomem a věcnými cenami,

Příklad dobré praxe
 dalších sedm návrhů bylo oceněno čestným 
uznáním. Všichni ocenění obdrželi ještě publi-
kaci o Dolních Počernicích. Ceny byly předány 
ve školní tělocvičně při akci „Evropský týden 
mobility“.

V soutěži zvítězil návrh Jakuba Rambouska, 
žáka 2. třídy. Jeho návrh však nemohl být 
v originále použit pro počítačové provedení, 
proto byl pozván (spolu s rodičem) na kon-
zultaci. Při tomto jednání byl návrh doladěn 
do konečné podoby a otec žáka přislíbil návrh 
převést do elektronické podoby. Výsledek byl 
pro všechny nad očekávání dobrý.

Logo zdůrazňuje velké množství zeleně, kte-
rou MČ Praha – Dolní Počernice oplývá. Dále 
je modrou barvou zvýrazněn největší rybník 

v Praze – Velký počernický s dominantou bez-
pečnostního přelivu. Po obvodu kruhu jsou 
umístěny atributy významných počernických 
objektů a zviditelněna přítomnost zámeckého 
parku s několika památnými stromy.

Konečnou verzi upraveného vítězného návr-
hu pak schválila Rada MČ dne 5. listopadu 
2009 a Zastupitelstvo jej vzalo na vědomí bez 
jakýchkoliv připomínek.

Po té již bylo Radou MČ odsouhlaseno použí-
vání loga Zdravé městské části na úředních 
listinách naší městské části.

Na závěr lze konstatovat, že záměr zapojení 
žáků ZŠ do procesu MA 21 tímto způsobem byl 
velmi prospěšný i úspěšný, neboť všechny návr-
hy byly vystaveny na největší kulturní akci MČ 
– Babí léto v září 2009 a následně pak v pro-
storách úřadu MČ. V obou případech návrhy 

dětí zhlédly stovky místních obyvatel 
i návštěvníků Dolních Počernic.

Redakce DPZ


