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Úvodník

ROZPOČET MČ PRAHA
– DOLNÍ POČERNICE NA ROK 2011
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice
schválilo dne 14. 3. 2011 na svém zasedání rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2011.
Přípravě rozpočtu je každoročně věnována ze
strany pracovníků úřadu a členů samosprávy velká pozornost. Nejprve jsou Radou HMP
stanoveny dotační vztahy hl. m. Prahy k jejím městským částem, které jsou projednány
se zástupci všech městských částí. Za naši MČ
se projednání dotačních vztahů účastní starosta a vedoucí účtárny paní Macková. V závěru
roku zpravidla Zastupitelstvo MČ schválí hospodaření městské části v prvních měsících ná-

Informace RMČ
sledujícího roku podle podmínek rozpočtového provizoria. Na přelomu roku vydá starosta
„Příkaz“, ve kterém jsou harmonogramem stanoveny termíny jednotlivých fází přípravy rozpočtu včetně jeho zveřejnění na úřední desce
a projednání v příslušných orgánech MČ. Své
požadavky do rozpočtu vznášejí i ředitelé našich příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ). Nutno
konstatovat, že naše veřejnost zpravidla zveřejněný rozpočet nijak nepřipomínkuje. Snahou
vedení MČ je zajistit schváleným rozpočtem jistotu pro základní chod naší MČ a jejích příspěvkových organizací na celý rok. Rozpočet doznává pravidelně v průběhu roku několika úprav.
Pro informaci občanů uvádím, že na základě
usnesení ZMČ může úpravy rozpočtu do výše
500 tis. Kč provádět Rada MČ, nad tuto částku přísluší provádění úprav rozpočtu Zastupitelstvu MČ. V kompetenci Rady je ještě provádění úprav rozpočtu o přijetí účelových dotací
od hl. m. Prahy i nad 500 tis. Kč. Členové ZMČ
dostávají každoročně v dostatečném předstihu písemný soubor „Návrh rozpočtu“ o cca 30
stranách, ve kterém jsou jim předkládány ma-

teriály, navržené ke schválení, ale také pomocné materiály, které jim usnadní orientaci v procesu přípravy a tvorby rozpočtu.

vzalo na vědomí
■ Studii novostavby Základní školy Praha
– Dolní Počernice, zpracovanou Ing. arch.
Janem Hájkem a Podkladovou studii ZŠ
Dolní Počernice, zpracovanou projekční
kanceláří INPAR s.r.o.
souhlasí
■ s pokračováním přípravných projektových
prací na výstavbu nové ZŠ dle Podkladové
studie, zpracované spol. INPAR s.r.o.
schválilo
■ rozpočet MČ na rok 2011

■ záměr na prodej objektu čp. 605 ve Rtyňské ul., s tím, že získané ﬁnanční prostředky
budou využity v souladu s darovací smlouvou mezi MČ a paní Věrou Nápravovou

■ výši smluvní ceny, za kterou bude odkoupen
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ukládá starostovi MČ ve věci využití objektu
čp. 11:
a) zajistit projednání alternativního využití
čp. 11 s Doc. F. Kašičkou
b) svolat 2. Fórum MČ se zařazením využití
čp. 11 na jeho program
pověřuje Radu MČ přípravou zadávacích
podmínek pro studii na využití čp. 11 a po
získání všech výše uvedených podkladů
neprodleně projednat problematiku čp. 11
na zasedání ZMČ
vzalo na vědomí
■ informaci Rady MČ o probíhajících jednáních se spol. Auto-Exner, s.r.o. a právní posouzení advokátní kanceláře Machytková,
Sedláček, Vaca ve věci postupu MČ při

■ snížení měsíčního nájemného v objektu

schválila:
■ prodej bytu č. 3 v čp. 393 v rámci privatizace objektů čp. 68 a 393

1. Výstavba nové ZŠ v Dolních Počernicích
2. Realizace území v okolí ÚMČ Praha
– Dolní Počernice
3. Centrum environmentálního vzdělávání

■ bezplatné zapůjčení zámeckého parku dne

Pro mne osobně byl velmi pozitivní výsledek
hlasování o návrhu rozpočtu, když ze 14 přítomných zastupitelů bylo 13 pro a pouze 1 byl proti.

■ bezplatné užívání prostor v suterénu čp.

■ přezkoumání hospodaření MČ Praha – Dolní

Za přípravu rozpočtu naší MČ je zodpovědný starosta a mohu říci, že každoročně věnuji
tomuto procesu zvláštní péči a průběh jeho
projednávání a schvalování v ZMČ považuji za
mimořádně důležitý a pro mne až slavnostní.
Zbyněk Richter, starosta

■ nabídku spol. EKIS, s.r.o. na zbudování zá-
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v hlavní činnosti ve výši » příjmů
15678,7 tis. Kč
» výdajů
17312,7 tis. Kč
» s plánovaným schodkem
1634,0 tis. Kč
který je kryt třídou „ﬁnancování“v hospodářské činnosti ve výši » příjmů
8202,8 tis. Kč
» výdajů
2071,8 tis. Kč
s předpokládaným hospodářským výsledkem před zdaněním
6131 tis. Kč

byt č. 3 v čp. 68 paní Marií Pavlíkovou
v případě privatizace tohoto domu, v částce 600 tis. Kč

a postup prací pro realizaci tohoto záměru

Pro letošní rok 2011 je navržen rozpočet schodkový. Tento schodek ve výši 1643 tis. Kč je však
pokryt rozpočtovou třídou „ﬁnancování“, což
znamená, že do rozpočtu zapojujeme ﬁnanční prostředky z úspor z minulých let. Snahou
vedení MČ by mělo být tuto částku omezovat,
avšak jejímu zapojování do rozpočtu v příštích
letech se nebude možno zcela vyhnout. Pro letošní rok nám např. Praha zkrátila oproti loňsku neinvestiční dotaci o cca 500 tis. Kč, takže
si musíme vypomáhat takříkajíc ze svého.

■ podání žádostí o účelovou dotaci z rozpočtu Hl.m.Prahy v rámci rozdělení rezervy pro MČ na tyto projekty:

10 pro pravidelné zkoušky Dolnopočernického chrámového sboru v roce 2011
sobníků na bioodpad z údržby zeleně MČ

■ způsob navyšování nájemného vlivem valorizace v druhém roce trvání nájmu následovně: valorizovat za celý rok, pokud je
nájem sjednán od 1. 1. do 30. 6., a nevalorizovat za první rok nájmu, pokud je nájem
sjednán od 1. 7. do 31. 12.

■ vydání publikace o historii Dolních Počernic

čp. 24 spol. BeA CS, s r.o. o 20 tis. Kč na
období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011

■ uzavírku komunikace Národních hrdinů
v úseku od Horních Počernic k ul. Nad Rybníkem v době konání Počernického duatlonu, který se bude konat dne 7. 5. 2011 od
8.30 do 15.30
26. 6. 2011 za účelem pořádání Počernického triatlonu

pověřila
■ Ing. Jaklovou průběžnou kontrolou odstraňování zjištěných nedostatků v oblasti dopravního značení dle předloženého
úředního záznamu čj. 408/11

■ Ing. Krále projednáním havarijního stavu
objektů čp. 38 (Barborka) a 490 (hospodářské budovy) s OVD ÚMČ Praha 14

■ Ing. Krále zajištěním provedení kontroly
komunikací a veřejného pořádku na území
MČ a přípravou seznamu zjištěných závad
za účelem jejich odstranění

Počernice za r. 2011 Magistrátem hl. m. Prahy

vzala na vědomí:
■ oznámení p. Simony Pokorné o odmítnutí
přiděleného bytu č. 3 v čp. 393

■ konání 2. Fóra MČ dne 27. 4. 2011 od

■ děkovný dopis občanů ohledně zřízení

17.00 v hotelu Svornost

■ smlouvu o dílo na zajištění privatizace
domů čp. 68 a 393 se spol. Správa majetku Praha 14, a.s.

■ objednávku pro spol. Finanční poradenství, s.r.o. na organizační a technické zajištění průběhu 2. Fóra Zdravé MČ

■ přijetí sponzorských darů pro MŠ DUHA

nové autobusové linky 296

■ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – Dolní Počernice za r. 2010
a příkaz starosty č. 1/2011
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písemné podobě na
úřadě MČ.
Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

2. Fórum Zdravé Městské části
Praha – Dolní Počernice

Informace ZMČ
4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha
– Dolní Počernice

Rada na svých zasedáních v období od
3. 3. 2011 do 4. 4. 2011 m. j. projednávala

ochraně zájmů MČ v souvislosti s jednáním
o dočasnosti stavby Auto Exner – AUDI

■ informace o dosavadním průběhu přípravy
privatizace čp. 68 a 393

■ zprávu o jednání KV ZMČ
■ informaci o jednání ohledně řešení dopravního napojení lokality Nová Úpická na
komunikaci Národních hrdinů

■ zápis z Finančního výboru ZMČ č. 16
■ rozpočet hl. m. Prahy na rok 2011
■ zápis z ﬁnančního vypořádání s hl. m. Prahou za rok 2010

■ požadavky MČ na investiční dotace od hl.
m. Prahy
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webu MČ
a v písemné podobě na úřadě MČ.
Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

Ve středu 27. 4. 2011 se v hotelu Svornost
konalo 2. Fórum Zdravé Městské části Praha
– Dolní Počernice. Diskutovat o problémech
městské části přišlo s představiteli veřejné
správy 66 občanů.
Zbyněk Richter, starosta MČ Praha – Dolní Počernice, zahájil akci prezentací 10 problémů,
které byly na Fóru zvolené v minulém roce.

Představil veřejnosti, které problémy byly vyřešeny a na kterých se dlouhodobě pracuje.
Slovo poté dostal Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě zdravých měst a koordinátor programu fóra. Z jeho prezentace se přítomní dozvěděli, jak se budou volit nové problémy MČ.
Diskuse o problémech MČ probíhala u 6 tematických stolů: kulturní dědictví, památky,

historické jádro MČ a cestovní ruch (s občany
diskutoval Ing. Miloslav Král, zástupce starosty), výchova a vzdělávání, rozvoj školství v MČ
(Bc. Jiří Schwarz, člen zastupitelstva MČ), doprava a dopravní opatření v MČ (Ing. Jaroslav
Langmajer, člen Zastupitelstva a Rady MČ),
informovanost občanů, zpravodaj a webové stránky MČ (MUDr. Pavel Boček, předseda
redakční rady Dolnopočernického zpravodaje),
zdravý životní styl, životní prostředí, volný
čas, sport (Bc. Milan Nedvědil, člen zastupitelstva a Rady MČ) a sociálně zdravotní oblast, bezpečnost a prevence kriminality (Ing.
Hana Jaklová, zástupce starosty MČ). Facilitátor každého stolu po skončení diskuse přednesl plénu, o jakých problémech se hovořilo
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a které dva problémy považují občané za nejpodstatnější.
Celkem bylo sepsáno 12 největších problémů MČ, z každé
oblasti 2 problémy, o jejichž významu se vzápětí hlasovalo.
Setkání občanů bylo ukončeno tombolou.
K navrženým problémům, které vzešly z Fóra, se můžete
vyjádřit i Vy. Dejte nám vědět, které problémy považujete za nejpodstatnější. K tomuto účelu byla připravena ověřovací anketa, jejímž cílem je seřadit problémy podle jejich
významu tak, jak si to myslí co nejširší okruh občanů MČ.
Anketa je součástí tohoto čísla zpravodaje.
Děkujeme za spolupráci na udržitelném a zdravém rozvoji naší městské části.
Realizační tým 2. Fóra
MČ Praha – Dolní Počernice

První
Dolnopočernická
minielektrárna

Údržba zeleně
Údržba veškeré zeleně v naší MČ (sekání trávy, prořezávání nízkých
porostů, pletí a čištěni,...) si vyžaduje vynaložení nemalé částky ﬁnančních prostředků. Bohužel, tato částka se zvyšuje i přičiněním
lidí, kteří jsou ke svému okolí bezohlední.

Před několika týdny byly v objektu Mlýna
pod rybníkem v Dolních Počernicích instalovány dvě vodní miniturbínky. Jejich úlohou je
vyrábět elektrickou energii, která bude použita pro venkovní osvětlení čelní stěny Mlýna
a také pro osvětlení vnitřního prostoru, kde
oba stroje stojí. Celý projekt vznikl ve spolupráci se Stavební fakultou ČVUT v Praze, kde
se využitím tzv. odvalovacích miniturbín podrobně zabývají.

Takto dopadl jeden z nejstarších a nejkrásnějších dubů letních v zámeckém parku. Jeho kosterní větve jsou ohořelé od požáru, který založil
neznámý vandal v přilehlé zahrádkářské osadě a způsobil tím naší MČ
nevratné škody. Lze jen doufat, že dub tuto katastrofu přežije.

Jedná se o velmi málo známé bezlopatkové
turbínky, které jsou v poslední době stále
častěji instalovány na různých místech. Jejich
hlavní předností je to, že mohou pracovat
s velmi malým množstvím vody. Jsou to ve
svojí podstatě bezlopatkové vodní motory,
které využívají nový hydrodynamický princip,
který spočívá v odvalování tělesa osově symetrického tvaru ve výtokovém konfuzoru.
Rotorem je obyčejně dutá polokoule nebo
dutý komolý kužel. Turbína s označením DVE
120 je určena především pro spády 3 až 15
metrů a průtoky 4 – 15 litrů za vteřinu. Má
velmi jednoduchou konstrukci a dosahuje

Skupina tisů v zámeckém parku před a po údržbě

Oznámení

Uzavření prodejny potravin

V pondělí 4. července bude
úřad MČ z provozních důvodů
pro veřejnost uzavřen.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zákazníkům místního Koloniálu, kteří jej navštěvovali po dobu sedmnácti let mého působení. MČ děkuji za pochopení a pomoc.
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účinnosti okolo 40 až 70 %. Zařízení je vhodné
pro velmi malé vodní zdroje a ostrovní provoz, kdy vyrobená energie je akumulována
a spotřebována v místě výroby.
Využívání ostrovních provozů a místních obnovitelných zdrojů poskytuje jejich provozovatelům velkou nezávislost na veřejné rozvodné síti nízkého napětí. V poslední době
se trend budování samostatných energetických jednotek stává mnohem intenzivnější,
než jak tomu bylo v minulosti. A naše obec je
v tomto směru první v širokém okolí a může
se pochlubit jak nezávislou výrobou elektřiny, tak velmi dobrými ekologickými výsledky
využívání uvedeného vodního mikrozdroje.
Krátká poznámka ke Směrnici EU, která vymezuje členským státům povinnosti na úseku energetiky.
Před Českou republikou stojí významné úkoly
v oblasti úspory energie. Nejenže tyto úkoly vyplývají z tlaku EU, které formou směrnic a akčních plánů úkolují členské státy tímto
směrem, ale rovněž i současná ekonomická si-

tuace zvýrazňuje závažnost těchto problémů,
jejichž řešení potenciálně přináší nejen zlepšení životního prostředí, ale i zvýšení konkurenceschopnosti každé národní ekonomiky. Bude
nezbytné provést zásadní systémové změny,
změnit zažité stereotypy chování naší společnosti tak, abychom při zachování stejné kvality života využívali méně energie, dokázali s ní
lépe hospodařit, dokázali efektivně využívat
obnovitelné zdroje energie atp.
Obec Dolní Počernice patří z uvedeného hlediska úspor energie mezi první obce v ČR a může
být právem hrdá na dosažené výsledky. EU
přijala již před pěti lety Směrnici 2006/32/ES
o energetické účinnosti u konečného uživatele
a o energetických službách, která je zaměřená
na zavádění opatření ke snižování energetické
náročnosti koncové spotřeby. A instalace vodních miniturbín je konkrétním a efektivním příkladem jejího naplňování v praxi.
V příštích číslech budeme samozřejmě čtenáře o technických parametrech fungování
miniturbín informovat podrobněji.
ÚMČ Praha Dolní – Počernice

Lenka Lefnerová
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MUDr. PAVEL BOČEK
předseda redakční rady
Od svého narození v r. 1960 bydlím v Dolních
Počernicích, zde jsem byl dlouhá léta (r. 2004
– 2011) také zastupitelem a radním. V Redakční radě Dolnopočernického zpravodaje působím již více jak 8 let. Publikuji rovněž v Hudebních rozhledech, Mladé frontě Dnes a jiných
periodikách. Pracuji ve FN Motol, jsem předsedou OS Sluneční paprsek.
SVĚTLA PARKANOVÁ
editor
Do Dolních Počernic jsem se přistěhovala
v roce 1994, mám ekonomické vzdělání, od
roku 1996 pracuji v místní knihovně, od roku
2003 jsem i pracovníkem úřadu naší MČ.
PhDr. DAGMAR JÍLKOVÁ
Se svojí rodinou žiji v Dolních Počernicích 24
let, v letech 1998 až 2002 jsem působila jako
radní MČ. Vystudovala jsem psychologii a posledních 15 let jsem psycholožkou MENSY ČR.
Spolupracovala jsem při přípravách a vyhodnocení celonárodní soutěže IQ – Testování národa, občas přispívám do odborných časopisů.
JUDr. JANA MADAROVÁ
V Dolních Počernicích žiji již 32 let. Pracovala
jsem jako právnička na Ministerstvu práce
a Ministerstvu spravedlnosti, nyní jsem již
několik let v důchodu.
OLGA STÁRKOVÁ
Jsem zdejší rodačka, má rodina v Počernicích
žila již v 19. století. V Dolních Počernicích
bydlím a vlastním ateliér s malou autorskou
galerií. Profesí jsem graﬁčka, malířka. Kromě
své výtvarné práce, jsem začala tento rok
pracovat s dětmi a pořádám pro ně při svém

Krátké představení Redakční rady
Dolnopočernického zpravodaje
ateliéru výtvarnou školičku. Zúčastnila jsem
se graﬁcky a výtvarně na tvorbě knihy o Dolních Počernicích. Svým podílem jsem přispěla k výtvarné podobě Dolnopočernického
zpravodaje. V redakční radě dávám občas
příspěvky k různým tématům.
VLASTA VÁCLAVKOVÁ
Posledních 31 let pracuji ve státní správě. Nejprve v řízené organizaci – Městském kulturním středisku v Českém Brodě, po roce 1989
pak na Městském úřadě tamtéž. Od roku
1996 pracuji na ÚMČ v Praze – Dolních Počernicích. Publikovala jsem v Českobrodském
zpravodaji, Kolínských novinách a nyní v DPZ.
Mgr. MARKÉTA STEHLÍKOVÁ
Jsem dolnopočernická rodačka a v Redakční
radě Dolnopočernického zpravodaje působím několik let. Vystudovala jsem český jazyk a historii na FF UK. Pracuji v Nakladatelství V RÁJI jako šéfredaktorka a zaměřuji
se na knihy o Praze a publikace s historickou
a vojensko-historickou tematikou. Přispívám
k redakční úpravě článků v DPZ, občas zde
uveřejňuji příspěvky.
TOMÁŠ V. F. JIRSÁK HAVRAN
Jsem generálním prezidentem FESTu 26 a galerie U Koní, vedoucím Klubu 26 a redaktorem
a editorem DoPoLí (Dolnopočernického lístku
– občasníku dolnopočernické farnosti) a členem Počernické iniciativy POČINu. Živím se

zejména tlumočením (především mezi Čechy
a Číňany) a překládáním. Jsem členem předsednictva Česko-čínské společnosti.
MARKÉTA BROŽOVÁ
V Dolních Počernicích žiji od roku 2001. Dříve
jsem se živila jako reklamní graﬁk, nyní pracuji na ÚMČ. Mimopracovní čas věnuji své
rodině a sportu.
JIŘÍ HEROLD
V Dolních Počernicích bydlím od svých pěti
let – tj. 23 roků a zde jsem navštěvoval i ZŠ.
Po vystudování gymnázia Botičská jsem započal studium na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy. Od 2. ročníku jsem začal
pracovat jako učitel na ZŠ Jeseniova v Praze 3. Po čtyřech letech na Žižkově jsem přijal místo učitele na zdejší základní škole, kde
pracuji dodnes.
KAREL VOSÁTKA
Profesionální fotograf.
Poděkování za dlouholetou práci v Dolnopočernickém zpravodaji patří vlídné
a vždy usměvavé MUDr. Janě Drtilové. Její
postřehy a články byly vždy inspirativní
a poučné. Přesto, že z důvodu extrémního
pracovní nasazení již není členem Redakční rady DPZ, doufáme, že i do budoucna
bude náš zpravodaj sledovat a v případě
potřeby opět odborně a moudře přispěje.
Jménem Redakční rady MUDr. Pavel Boček

Čína z Havraní perspektivy
Člen redakční rady DPZ Tomáš V. F. Jirsák
Havran strávil minulý rok s rodinou v Čínské
Šanghaji, kde pracoval jako tlumočník v souvislosti s českou účastí na Expu 2010. Protože
do této vzdálené a jistě velmi krásné a svérázné země většina z nás nezavítá, požádal
jsem ho o krátký rozhovor.
Co tě vedlo ke studiu sinologie?
Na samém začátku stál klukovský zájem o japonská bojová umění. Přes ně jsem se poprvé
začal seznamovat s japonskou a obecně dálněvýchodní kulturou a ﬁlosoﬁí a ta mne velmi okouzlila. Při volbě oboru vysokoškolského studia jsem se tedy rozhodl se více vzdělat
ve svém – do té doby – koníčku. Japanologii
tenkrát neotevírali, proto jsem zvolil sinologii.
Kdy poprvé a na jak dlouho jsi zavítal do Číny?
Poprvé jsem jel do Číny v roce 1993 na roční
studijní stáž v rámci studia sinologie v Ústavu
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dálného východu FF UK. Studoval jsem tehdy
v Pekingu na Lidové univerzitě. Samozřejmě,
když jsem vystoupil na letišti z letadla a první taxikář se mne snažil přesvědčit, abych
využil jeho služeb, jen jsem nevěřícně zíral
a nechápal, jaký že jazyk nás to učili předchozí dva roky v Praze, když tady mluví úplně
jinou řečí… Ale když jsem po roce odjížděl,
byl jsem na tom s čínštinou už o hodně lépe.
Jaký význam pro tebe měla návštěva orientu?
Jedním slovem ohromný – určitě mne trvale
a výrazně ovlivnila. Nejen, že mi samozřejmě
velmi pomohla v mém studiu, ale o hodně posunula mé vnímání světa a měla určující vliv
na můj hodnotový žebříček. Teprve v Číně
jsem si plně uvědomil pestrost a rozdílnost
různých světových kultur, světonázorů, životních stylů a podobně. Zejména si však cením
toho, že ještě více než tady doma mi došlo,

v jakém blahobytu si my Evropané a speciálně
my Češi žijeme ve srovnání s valnou většinou
lidí na celém světě, jak jsme si zvykli považovat za zcela samozřejmé skutečnosti, které jsou pro obrovské množství lidí vzácností nebo jen nesplnitelným snem, a jak málo si
toho všeho dokážeme vážit. A také jsem z odstupu viděl, jak ubohý je náš eurocentrismus
a představa, že hlavní – když ne rovnou veškeré – světové dění se odehrává maximálně
mezi Evropou a Amerikou a vše ostatní jej jen
jakési folklórní koření exotických zemí a kultur.
Jakým způsobem tě ovlivnila tamní
kultura?
Čínská kultura je velmi bohatá a má za sebou mnohatisíciletou historii. Domnívám
se, že její velká odlišnost od naší je z velké
míry způsobena mj. naprostou odlišností zápisu jazyka. Čínské písmo je fenomén, kterým jsou podle mne uneseni i sami Číňané.

Tím spíše musí fascinovat nás. Také se říkává, že velký vliv na čínské myšlení a kulturu
vůbec měla hlavní plodina – rýže, jejíž pěstování (velkou část svého vegetačního období
musí být ve vodě nebo blátě) vyžaduje, aby
se lidé sdružovali k budování zavlažovacích
systémů. Poznávání čínského jazyka, kultury, literatury, ﬁlosoﬁe i historie mne naučilo
novým pohledům na náš vlastní jazyk, naši
kulturu, literaturu, ﬁlosoﬁi, historii. Z nevyčerpatelné studnice čínského ﬁlosoﬁckého
myšlení mne osobně oslovil zejména čchanový buddhismus, který je jakousi přirozenou
synkrezí domácího taoismu a importovaného původně indického buddhismu a u nás je
znám spíše ve své japonské variantě pod názvem zen. Ale i ostatní ﬁlosoﬁcké a náboženské směry čínského myšlení mne v mnohém
inspirují. Třeba hlavní koncepty konfucianismu
zdůrazňující uctivé a zodpovědné působení
jednotlivce ve společnosti nebo v podstatě
velmi moderně ekologické (v tom nejširším
smyslu) učení taoistických mudrců …
Změnil se po tvojí návštěvě tvůj náboženský názor?
Ne snad v tom smyslu, že bych změnil vyznání.
Než jsem začal Čínu poznávat, považoval jsem
se za katolíka a k římskokatolické církvi jsem se
přihlásil i v posledním sčítání lidu (byť rozhodně nejsem tím, co by se dalo označit za prototyp katolíka). Jsem přesvědčen, že mnohé (neli vše) z toho co je dnes tak módní obdivovat
v náboženstvích orientu, můžeme v křesťanství
nalézt také a navíc v nám mnohem přirozenější formě, jen to své křesťanství moc neznáme
a všechno cizí nám připadá lákavé a lepší. Ale
jinak nepopírám, že i mé postoje se v souvislosti s poznáváním Číny změnily, ale spíše v tom,
že jsem lépe poznal sebe sama a hlouběji pochopil to, v co jsem vždy věřil.
V čem hlavně spatřuješ rozdíly v myšlení lidí evropského a asijského (čínského) kulturního prostředí? Kromě zřejmých, všeobecně známých rozdílů.
Nejsem si úplně jist, co můžeme považovat
za všeobecně známé, protože mne v poslední době dost zaráží až ostentativní nezájem
o Čínu a její přehlížení ze strany mnoha Čechů, a to i těch, u nichž bych vzhledem k jejich profesi očekával spíše opačné postoje.
Mnozí z nás si neuvědomují, že přibližně každý pátý člověk na světě je Číňan, Čína je přes
všechny výhrady, které můžeme mít, druhou
největší ekonomikou světa, čínština je jednacím jazykem OSN atd. Nemyslím, že by to
byla moje „profesionální deformace“, když
mi taková do sebe zahleděná povýšenost připadá směšná od příslušníků našeho malého
nárůdku, jehož historie se začíná psát až několik staletí po tom, co císař sjednocené čínské říše nechal vybudovat na její obranu dodnes největší lidskou stavbu – Čínskou dlouhou zeď, a který například první písmo pro
svůj jazyk začal používat až několik tisíciletí
po době, z níž pochází první čínské písemné
památky. Ale zpět k dotazu. Částečně jsem
se k tomu už vyjádřil. Je těžké zobecňovat,

ale připadá mi, že Číňané jsou mnohdy pragmatičtější, méně individualističtí a méně invenční, často pokornější, otevřenější, ale
v obchodních jednáních méně přímočaří.
Obecně se asi dá říci, že jedinec v jejich myšlení znamená méně než skupiny a celky, ať
už je to rodina, město, ﬁrma, stát a podobně.
Minulý rok jsi strávil prací pro Expo
v Šanghaji. Jaký smysl má podle tebe
taková výstava v současnosti?
Myslím si, že v celosvětově obecném pohledu se dá říci, že Expo ztrácí svůj původní význam, který mohou ve velké míře zastoupit
moderní sdělovací a komunikační prostředky,
zejména internet, ale i televize, telefonování aj. a také možnost rychlého cestování téměř po celém světě. Na druhou stranu
pro konkrétní zemi může být význam hoštění takové výstavy o to větší, oč menší přístup ke zmíněným výdobytkům civilizace
mají její obyvatelé. Většina čínských návštěvníků Expa v Šanghaji asi nikdy nebude moci
cestovat po světě, nemá prakticky možnost
se světem komunikovat, internet má vládou
cenzurovaný a informace sdělovacích prostředků o světě dostává ještě deformovanější než je jinde běžný „mediální standard“.
Pro takové lidi byla návštěva Expa jakousi
cestou kolem světa nebo spíše „letem světem“ – vzhledem
k množství pavilonů a rozlehlosti areálu.

a myslím, že minimálně směrem do ČR se mu
to dařilo celkem dobře. Zevnitř jsme samozřejmě vnímali i určité nedostatky, o kterých
se sem informace možná ani nedostaly, ale
v zásadě rozhodně nemám pocit, že by byl
český pavilon propadák nebo ostuda. Nakonec i to, že získal asi sedm ocenění a že se jej
podařilo celý prodat (tedy to, co šlo) je dokladem, že nebyl špatný. Já sám jsem byl k našemu pavilonu zprvu dost kritický, ale když jsem
měl po zahájení výstavy možnost jej postupně porovnávat s jinými pavilony, zjistil jsem,
že je rozhodně jeden z lepších, ne-li nejlepších. Náš pavilon nabízel velmi pestrou paletu toho, čím chtěli jeho autoři prezentovat ČR
světu. Pozorný návštěvník mohl poznat naši
vědu, umění, historii, design, světové unikáty,
sportovní úspěchy, literaturu, ale i krajinu
a památky. Je pravda, že mnohé exponáty
by byly pro návštěvníky srozumitelnější či informativnější, kdyby je doprovázelo alespoň
stručné vysvětlení, ale to z nějakého důvodu
nezapadalo do celkové koncepce. Jinak náš
pavilon působil jistě velmi moderně, invenčně, neotřele, tvořivě. A úspěšná byla také
česká restaurace, která byla součástí pavilonu. Chodili do ní nejen návštěvníci Expa, ale
stala se postupně také oblíbenou gurmán-

A co český pavilon? Ze
zpráv, které jsme mohli
tady sledovat, vypadala
česká účast na Expu velmi
úspěšně. Viděl jsi to tak
i „zevnitř“?
Zprávy v ČR pocházely – pokud vím – většinou z jednoho
zdroje, jímž byl ředitel marketingu a PR české účasti na Expu
pan Jiří F. Potužník. Jeho úkolem bylo český pavilon doma
i v Číně co nejlépe „prodat“
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skou destinací personálu jiných pavilonů,
a to přes poměrně vysoké ceny (před slevami
stálo velké pivo asi 120 Kč a vepřo-knedlozelo myslím kolem 350 Kč).
Který pavilon se ti líbil na Expu nejvíce?
Záleží z jakého hlediska pavilony hodnotíte. Některé pavilony byly velmi nápadité,
jiné zas třeba nabízely spoustu interaktivní zábavy, jiné působily jako muzeum a jiné
zas jako stánek cestovní agentury. Ve mně

zanechal velmi silný příjemný
dojem pavilon Nového Zélandu, Maroka, Kataru, Saudské
Arábie, SAE, Thajska, Španělska a další. Ale všech vystavovatelů (států, nadnárodních
korporací, měst, mezinárodních
organizací) bylo téměř 250 a já
jsem rozhodně neviděl vše,
takže můj pohled je nejen subjektivní, ale také omezený výběrem toho, co jsem stihl vidět.
A nejsilnější dojem z Expa?
Nechci působit jako škarohlíd nebo věčný
reptal a kritik, ale asi nejsilnějším dojmem
pro mne bylo zjištění, s jak velkým nedostatkem pokory vůči tamním zvykům, kultuře,
tradici a s přesvědčením o vlastní nadřazenosti přijíždělo mnoho Čechů do Číny. O to
větší úkol to byl pro mě jakožto tlumočníka. Vždycky jsem za mnohem důležitější část
svého poslání než je tlumočení jen jazyka po-

K ultura

važoval tlumočení a vzájemné vysvětlování
kulturních odlišností, zvyků, tradic apod.
Jinak na mě taky velmi silně zapůsobilo, když
jsem si uvědomil, že se podílím na pořádání největší akce, jakou kdy lidstvo pořádalo,
a jejíž primát asi hned tak nebude překonán.
A také mi za celý rok nedokázala zevšednět
rozlehlost Šanghaje, která je velká asi jako
středočeský kraj a žije v ní podle různých
údajů asi něco kolem 30 milionů lidí, a také
výška a hlavně množství jejích mrakodrapů,
složitost mimoúrovňových křižovatek, nápaditost moderní architektury, velikost mostů,
šířka hlavních ulic atd. Měl jsem také možnost v Šanghaji řídit auto, což je ze začátku určitý druh adrenalinové zábavy. Ale díky
tomu jsem město poznal daleko intimněji,
než kdybych byl odkázán jen na hromadnou
dopravu a taxi, takže jsem se do Šanghaje
určitě zamiloval…
ptal se Jiří Herold

Románské fresky
v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Dolních
Počernicích
Odkrytí fresek je zcela mimořádná kulturní událost. Bylo zjištěno, že
fresky pocházejí z doby Přemysla Otakara II. a svaté Anežky České,
z první poloviny 13. století, a mají být údajně starší než fresky v kostele v Kyjích a Hostivaři. Byl odkryt mariánský cyklus: Zvěstování
Panny Marie, Navštívení svaté Alžběty, Klanění Tří králů. V centru
fresek je kříž z cyklu Pána Ježíše Krista, dále je zobrazen vjezd Ježíše
Krista do Jeruzaléma, pád Ježíše Krista pod křížem a trůn Beránka.
Fresky byly objeveny v roce 2004, když chtěl bývalý administrátor
P. P. Hertl vymalovat kostel.
Před výmalbou bylo nutno udělat sondy, zda se pod stávající omítkou
nenachází nějaké vzácné malby.

F arnost

Proto bylo v červnu 2004 uděláno několik sond v lodi a presbytáři
kostela. Na základě sond se zjistilo, že se v kostele nachází gotické
fresky, které díky většímu odkrytí byly identiﬁkovány jako ještě starší, a to románské.
Na základě grantu podaného v roce 2007 mohl začít 1. 9. 2008
odkrývat a restaurovat fresky v presbytáři kostela Mgr. Miroslav
Koželuh. V tomto roce bude zahájena třetí etapa odkrývání a restaurování.
Fresky bude možné zhlédnout dne 27. 5., kdy se koná Noc kostelů.
Budou odkryty až do 11. 6, a po té mají být zahájeny další restaurátorské práce.
Olga Stárková

Již tradiční akce NOC KOSTELŮ se uskuteční v pátek 27. května 2011 v celé České republice a také v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích. Začne v 17.50
hod. společným zvoněním kostelů a modliteben. Program bude pokračovat přivítáním
návštěvníků v kostele a úvodním slovem starosty Dolních Počernic a administrátora farnosti. Potom si návštěvníci budou moci prohlédnout nově odkryté a zrestaurované románské fresky z druhé poloviny 13. stol. a také požádat o výklad týkající se fresek a historie
kostela. Dále se bude promítat prezentace o opravách kostela a akcích ve zdejší farnosti.
Program bude končit ve 22.00 hod. Návštěva kostela a nabízený program je pro všechny
návštěvníky zdarma.
Více informací se dozvíte na www.nockostelu.cz, kde si můžete prohlédnout aktuální program, který v našem kostele připravujeme.
Marcela Krňávková
pastorační asistentka
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Setkání
s arcibiskupem
v sobotu 11. 6.
PROGRAM:
10:15 příjezd arcibiskupa Dominika Duky
10:30 mše sv. v kostele
12:00 svěcení barokní sochy
sv. Jana Nepomuckého za kostelem
12:30 setkání arcibiskupa s občany
na prostranství před sochou
v areálu pivovaru
14:00 přednáška o ikonách

foto: Karel Vosátka

...aneb pozvánka do našeho kostela
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Velikonoční
inspirace 2011
Mezi „novodobé“ dolnopočernické tradice patří
i inspirativní velikonoční výstava, kterou každoročně připravuje naše MČ, vždy čtrnáct dní před
vlastními velikonočními svátky. Jedná se dílem
o výstavu v pravém slova smyslu, kdy “místní
výtvarníci“, soustředění kolem Mgr. Hanky Králové, uvedou do velikonoční krásy stodolu pensionu Český statek a z části o výtvarnou dílnu,
kde se příchozí, zvláště pak děti, naučí jak uplést pomlázku, co vyrobit z vizovického
těsta, jaká kouzla se dají dělat pomocí papíru, pastelek a nůžek, jak vzniká kraslice
zdobená voskem, jak se zdobí perníková vajíčka a jak se batikují ta vařená.
Letos nechyběla ani výuka výroby bezové píšťalky. Největší práci sice vykazoval „instruktor Havran“, ale děti se alespoň naučily typickou říkanku pro výrobu píšťalky
a to konečné fouknutí do hotového výrobku zvládly taktéž bravurně.
Na výstavě doplněné o půvabné práce dětí ze zdejší základní a mateřské školy i dětí
z dětského domova bylo možno najít ukázky svátečního stolu i zvyklostní pečivo
s tradičním velikonočním menu, které každoročně připravuje rodina Jirsákova a Šlosárkova. Ke koupi zde byly velikonoční květinové vazby, keramika a samozřejmě
– kraslice.
Součástí Velikonoční výstavy byla i ukázka paličkované krásy vzešlé z rukou neúnavné paní Evy Vavrouškové, která se představila v přilehlém informačním centru svými
překrásnými paličkovanými límci, náramky, pásky i elegantními kloboučky. O chodbičku dále, v regionálním muzeu, jste se zase mohli kochat půvabnými Morankami,
které vyráběla profesionální výtvarnice paní Marta Landová a v neděli si pochutnat
i na velikonočním štúdlu Kateřiny Václavkové.
O smrtné neděli se Počernice oblékly do svátečního kroje. Pestrý průvod vynášel totiž
paní Zimu. Na mostě přes říčku Rokytku byla Morana slavnostně zapálena a prováSmrt plave po vodě,
zena deklamací dětí:
nové léto k nám jede
s červenými vejci,
s bílými mazanci.
Cum,cum,cum k počernickejm mládencům
nám,nám,nám k počernickejm pannám.
nadobro odeslána z obce pryč.
Vlasta Václavková

foto: Karel Vosátka

Městská část Praha – Dolní Počernice děkuje všem, kteří se na letošní předvelikonoční výstavě i průvodu s Moranou podíleli. Je krásné konstatovat, kolik šikovných
dětí i dospělých se k této akci každoročně připojuje.

POČIN o svých počinech
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V JK POČIN POČTVRTÉ
Poslední dubnová sobota patří již pravidelně
v JK Počin Dni otevřených dveří. Stejně tomu
bylo i v sobotu 30. dubna, kdy se dveře jezdeckého klubu otevřely zájemcům o jezdecký

sport a milovníkům koní již počtvrté. Těm,
kteří se k nám letos nedostali, se pokusím
jeho program i skvělou atmosféru dne v následujících řádcích přiblížit.
Odstartovali ho nejmenší členové kroužku
ukázkou jízdy zručnosti – projetí klikatých
uliček zvládli na koních bez nehody, tvrdý
chléb, který házeli na cíl, jim koník nesežral
a závěrečný slalom byl napínavým soubojem
o první místo. Po nich na pískovou jízdárnu
vyjely dámy v sedle, jejichž elegantní taneční choreograﬁi v krásných barevných sukních
doprovodila podmanivá hudba z ﬁlmu Piráti
z Karibiku.
Kamarády ze Čtyřlístku zná asi každé dítě,
ale teprve v Počinu je mohly děti vidět na
koních při parádním jezdeckém vystoupení.
Bobík, Fiﬁnka, Myšpulín a Pinďa své koníky
zvládli bez chyby a ani tajemný prof. Zádrhel
jim vystoupení nepřekazil.
Lenka jezdí na koni nejraději bez sedla a bez
otěží. Protože se s kobylkou Luckou v tomto jezdeckém stylu skutečně našly, předvedly
harmonickou jízdu i odvážné skoky přes barely a balíky sena.
Že v oddíle máme nejen živé koně, ale i plechové, to příznivci našeho klubu určitě vědí.
Děti z paravoltižního kroužku na tomto trenažéru předvedly svoje sestavy. Po nich následovalo vystoupení, ve kterém děvčata
skombinovala tanec a akrobatické cvičení
na trenažéru. Výbornou taneční choreograﬁi a skvělé gymnastické výkony, doprovázené temperamentní hudbou, odměnili diváci
dlouhým potleskem. Tím byla ukončena dopolední část programu a následovala přestávka, kterou koně strávili ve výběhu a děti
si během ní v tombole vylosovaly dárky od
našich sponzorů.
Odpolední program zahájily děti z voltižního
kroužku, které svoje sestavy odcvičily tentokrát na živém koni. Následovala čtverylka,

která je vždy v novém zpracování již tradiční částí programu. Že člověk a kůň mohou
být dobří kamarádi, kteří se spolu dorozumějí bez biče a otěží, nás přesvědčila Jana
se svojí kobylkou Betynkou v ukázce přirozené komunikace. Odvážní návštěvníci z řad
dospělých si pak mohli při ukázce hiporehabilitace sami vyzkoušet, jak blahodárný vliv
na duši i tělo má jízda na koni. Během jízdy
s nimi cvičil fyzioterapeut a ukázku doprovázel podrobný výklad o této účinné rehabilitační metodě.
Po příletu čarodějnic, které si tentokrát místo košťat osedlaly koně, už mohl program
skončit a všichni se mohli rozejít slavit jejich
slet podle vlastních představ. Přesto někteří návštěvníci zůstali, neboť posledním bodem programu bylo vození dětí na koních.
Každý z malých návštěvníků si tak odnášel
nejen hezké zážitky ze zhlédnutí vydařených
jezdeckých ukázek, ale i ze samotné jízdy na
koni. Radost udělaly i drobné dárky z tomboly a zasloužené ceny ze soutěží, které probíhaly po celý den (ono správně pojmenovat
části koňského postroje, nebo projet slalom
s kolečkem, není úplně jednoduché). O tom,
že se malí závodníci a jejich rodiče při náročném programu potřebovali i vydatně posílit,

svědčila skutečnost, že obsluha u občerstvení měla celý den plné ruce práce.
Jezdecký klub děkuje všem dobrovolníkům,
kteří pomáhali během celého dne k jeho
hladkému průběhu a všem sponzorům, kteří
akci podpořili poskytnutím věcných a ﬁnančních darů. Jejich seznam naleznete na www.
jk-pocin.unas.cz.
Jitka Francová

JEZDECKÝ KLUB POČIN DĚKUJE VŠEM OBČANŮM DOLNÍCH POČERNIC A HOSTAVIC, KTEŘÍ POMOHLI CHYTIT STÁDO NAŠICH
KONÍ, KTERÉ UTEKLO KONCEM BŘEZNA Z VÝBĚHU.
Příčinou byl silný vítr a déšť, který pobořil ohradník. Koně se podařilo zajistit v zámeckém parku, odkud jsme je odvedli do stáje. Bez úžasné
spolupráce sousedů, městské části Dolní Počernice, MŠ Orangery, Policie ČR a dalších, by nemusel výlet koní tak dobře dopadnout. Ještě jednou
upřímně děkujeme.
Za JK Počin Hanka Špindlerová

Jarní FEST 26 (23. půlročník)
1. a 2. dubna proběhl ve mlýně počernického zámeckého parku tradiční festival
více či méně alternativních kapel nejednotného hudebního stylu. Pod záštitou občanského sdružení POČIN a hlavně zásluhou generálního prezidenta festivalu (vlastně i celé organizace) pana
Havrana se tato hudební událost nejen pro mladé odehrává 2x ročně již 12. rokem. Opět se dal
čekat silný estetický zážitek, s ohledem na ojedinělou akustiku počernického mlýna a slibovanou účast hudebních skupin, mezi nimiž ﬁgurují kapely, které se festivalu účastní poněkolikáté.
Páteční program zahájila skupina Last Station, která rytmickým stylem a melodičností přilákala
davy mladých fanynek. Následovaly skupiny Destraktor, zbraslavští festivaloví nováčci Forhenc
a dlouholetá stálice počernické rockové slávy X-masso. První den tedy proběhl nad očekávání
dobře a dočkal se účasti stovky posluchačů. Sobota se pyšnila programem neméně zajímavým,
postupně se na podiu vystřídali Soulad, Doubleshot či Jirka Herold, následovaní punkovými
soubory The Mask, Gigantický gejzír a Akce Praha. Festivalový komplet pak uzavírá velmi průkopnická alternativní ,,skupina“ Age of Empires. I tento den se náramně vydařil bez komplikací za spokojenosti posluchačů i interpretů. Poděkování za hladký chod festivalu patří mimo jiné
našemu zvukaři Petru Pacltovi a hlavně MČ Praha - Dolní Počernice, jež nás trvale podporuje.
Nezbývá než dodat pozvánku na podzimní FEST 26, hlavně všichni přijďte…
Jiří Herold

Základní škola
ŠKOLA V PŘÍRODĚ VE SVORU
V termínu 13. – 20. 4. vyrazili naši žáci ze 7.
až 9. třídy na jarní školu v přírodě do oblíbeného střediska ve Svoru v Lužických horách
pod monumentální horou Klíč. Jelikož se jedná o veliké středisko, sešli jsme se v nebývalém počtu 220 žáků ze 4 různých škol z celé
České republiky. O zábavu nebyla rozhodně
nouze, i když první dva dny jsme strávili pod
těžkými mračny, ze kterých se bez ustání
valily proudy deště se sněhem. Nicméně
s vylepšeným počasím se zákonitě lepšila
i nálada, a tak jsme mohli plnými doušky vychutnávat přírodní krásy úžasných Lužických
hor. Dopoledne se samozřejmě učilo, vždyť
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se jednalo také o ,,školu“ v přírodě, odpoledne pak měli naši žáci připravený program
od společnosti Star Line, letos se jednalo
o příběh věhlasného Eldoráda. Děti byly rozděleny na skupiny kovbojů a Indiánů podle
tříd a po celý pobyt docházelo k šarvátkám
mezi těmito skupinami prostřednictvím zajímavých her v lese, na louce či v klubovně.
V rámci pobytu jsme absolvovali též celodenní výlet na hrad Střekov okořeněný návštěvou
bowlingu v Ústí nad Labem. O vydařené rekreaci našich žáků svědčí také fakt, že se
skutečně nikomu to středeční prosluněné
ráno nechtělo zpátky do Prahy.
Za učitelský kolektiv Jiří Herold
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Mateřská škola DUHA
OZVĚNY
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY DUHA
První čtvrletí roku 2011 bylo pro předškoláčky ze tříd Kvítků a Sluníček naplněno zajímavými akcemi – připravovaly se na zápis
do základní školy, oslavili Masopust, prožili
krásný zimní týden plný sluníčka a sněhu na
školce v přírodě v Dolním Dvoře u Vrchlabí,
připravovalï výrobky na Velikonoční výstavu, prožili pohádkovou noc v mateřské škole.

je provázel nejen Rumcajs v podání ředitele
dětského domova M. Lněničky, ale i Křemílek a Vochomůrka, Kytička a Rákosníček
(paní učitelky). Kromě loupežnického tanečku, zpívání a soutěžení nás navštívili hosté,
kteří dětem četli pohádky. Ze základní školy
to byly paní učitelky Mgr. H. Hubáčková,
Mgr. E. Beránková, paní Šťastná a bývalé dětičky z naší školky – dnes již žákyně 4. třídy
ZŠ – E. Šťastná a V. Prázná.

Sport

Akce se dětem moc líbila a my doufáme, že
se nám podařilo osobním příkladem dětem
ukázat, že číst je veliké dobrodružství.

Závod na „kolečkách“

Děkujeme všem za spolupráci.
Lenka Kymrová,
zástupkyně ředitelky MŠ

Sobota 28. května od 10.30 hodin
ZVEME VÁS NA 2. ROČNÍK ZÁVODU, KTERÝ STARTUJE V 11 HOD.
OD RESTAURACE LÉTA PÁNĚ V ZÁMECKÉM PARKU V DOLNÍCH POČERNICÍCH
A POKRAČUJE SMĚREM NA ČERNÝ MOST A ZPĚT.

Již tradičně jsme se aktivně připojili k mezinárodní akci „Noc s Andersenem“. V pátek
1. dubna v podvečer se pro odvážné spáče
otevřela pohádková školka a celým večerem

Kategorie závodníků:
A Handbike

E Kombi / vozíčkář + asistent

B El. vozík/skútr – rychlost do 10 km/h.

F Amatér – mechanický vozík k vyzkoušení (200 m)

C El. vozík/skútr – rychlost nad 10 km/h.

G Děti r. 2005–8

D Mechanický vozík

H Děti r. 2009–10

Dětské kategorie – odrážečky, tříkolky, koloběžky atd., s sebou přilbu + rodiče!

Délka tratě: cca 1 až 5 km (děti do 500 metrů Zámeckým parkem)
Další program: malování, pétanque, lukostřelba, kroket, kurz první pomoci, krasojízda
na kole, divadelní představení, tombola s překvapivými cenami a hosté. Každé startovní
číslo je slosovatelné!
Závod moderuje: PEPÉ ŠEDIVÝ

Andersenova
noc ve školce
Orangery
Dne 1. 4. 2011 se ve školce Orangery konala
již druhým rokem Andersenova noc. Úderem
osmnácté hodiny se v zámeckém parku začaly zjevovat pohádkové postavy. Krásně oděny čekaly na naše milá dítka, aby po jejich
boku překonávaly připravená dobrodružství.
Jako první vyhlížel děti v parku šašek zvaný
„Šášula“, u kterého měly děti nalézt pohádkové postavičky, které se jim schovali v trávě.
Posléze tyto postavy rozdělily a seřadily podle typu pohádek. Šáša pak děti odměnil velkou pochvalou a navedl je na cestu za krásnou
princeznou. Ta měla pro děti připravenou hru
v podobě přiřazení věcí k pohádkovým bytostem. Nechyběl ani rytíř, který byl vzorem
všem chlapcům. Na závěr kouzelného podvečera si děti mohly zatancovat s půvabnou
vílou.
Po příchodu do školky si děti si samy složily
kouzelné papírové čepice, které byly symbolem
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jejich šikovnosti a spolupráce. Musím podotknout, že každá čapka byla velmi originální
a jedinečná. Se západem sluníčka se i děti
schoulily do svých pelíšků a bedlivě poslouchaly krásné pohádky světoznámého dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena.

REGISTRACE NA WWW.OSOKOLO.CZ DO 21. KVĚTNA
Pořádá: OKOLO o.s. za podpory MČ Praha - Dolní Počernice a MČ Praha 14.
Děkujeme návštěvníkům parku za dání přednosti závodícím.

Závěrem bychom rádi poděkovali paní Václavkové za půjčení kostýmů, které dětem
umožnily o to živější představy a následné
prožití nezapomenutelných zážitků.

Volejbal

Mgr. Diana Vránová

Sokol Dolní Počernice
BĚH

PRO

Z D R AV Í
KDO: ženy, muži – smíšený oddíl

V sobotu 21. 5. 2011 se bude v Klánovicích konat čtvrtý ročník Běhu
naděje, jenž navazuje na velmi úspěšný Běh Terryho Foxe.

KDE: » zima – sokolovna Dolní Počernice
(u autokempu)
» léto – venkovní kurty sportovní
areál V Ráji

Srdečně zveme všechny příznivce pohybu, kteří si rádi zaběhají na čerstvém vzduchu. Kromě
příjemného prostředí Klánovického lesa si užijete i doprovodného programu s hudbou, soutěžemi, občerstvením a kulturním programem. Na své si přijdou běžci, cyklisté, sportovci na kolečkových bruslích, chodci, rodiče s kočárky i lidé s pejsky.

KDY: pondělí a čtvrtek od 20 hod,
v létě od 18 hod.

Přijďte si zasportovat a podpořit výzkum rakoviny, nemoci, která zasahuje do života mnoha
lidí. Výtěžek běhu je celý věnován na výzkum rakoviny. Nejen o rozdělení ﬁnančních prostředků
se můžete více dozvědět na webových stránkách Běhu naděje.

Hrajeme v průběhu roku smíšené turnaje
na antuce i halové amatérská volejbalová
liga.

Akce bude odstartována od klánovické školy. Zápisy začínají v 8.30 hodin, samotné běhy od 10
hodin. Opět budou připraveny různé trasy.

Rádi přivítáme posily do našeho družstva.
Ozvěte se, přijďte si zahrát.

Za organizační výbor Jolana Fuchsová

TEL.: 605 74 52 14
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Stoleté narozeniny
paní Marie Mařencové,
rozené Görnerové

Zlatá svatba
Pro někoho nemožné, pro někoho nepochopitelné, pro většinu
z nás ale jistě hodno obdivu – pro 50 letech společného života
si opět navzájem řekli ANO manželé Šplíchalovi.
Svazek manželský uzavřeli před
půl stoletím ve stejný den na Staroměstské radnici, a po padesáti
letech stvrdili v budově úřadu
MČ Dolní Počernice. O tom, že
celý akt byl připravován důkladně a s láskou svědčí i ta
skutečnost, že se po letech
zúčastnili stejní svědkové
(po 47 letech nebylo snadné zjistit adresu dávného přítele pana ženicha)
a paní nevěsta držela
v rukou opět nekonvenční kytici bílých karaﬁátů.

Moje maminka byla přítelkyní paní Mařencové od útlého dětství, vyrůstaly spolu. Měly společné mnohé vzpomínky a paní Mařencovou trochu
znám z maminčina vyprávění. Také proto jsem se s radostí ujala společného vzpomínání s paní Mařencovou. Narodila se v minulém století
19. března 1911 v Běchovicích na Staré poště (dnes památkově chráněný objekt). Byla to zájezdní hospoda a její tatínek Jan Görner tam byl
hostinským. Než se oženil, sloužil jako lokaj u barona Dercsényiho. Pan
baron mu proto v roce 1920 nabídl pronájem mlýna v zámeckém parku
v Dolních Počernicích. Pan Görner se 12. března 1920 do mlýna přestěhoval s rodinou, tedy i s malou devítiletou Marií. Paní Mařencová se pamatuje jasně na den, kdy se stěhovali. Malá děcka šla bosky za plně
naloženým žebřiňákem s celým tehdy skrovným majetkem, mezi který také patřila domácí zvířata, slepice, husy, kachny. Dodnes vzpomíná,
že mlýn jí připadal jako království, oslovil ji svou krásou. U mlýna stála
nádherná lípa, v slunci se třpytil rybník a k tomu ze školy slyšela pana
učitele hrát na housle. Vzpomíná na život ve mlýně jako na velmi šťastné
období svého života. Pro všechny tam byla těžká práce, ale žili všichni
ve skromnosti a pospolitosti. Zavzpomínaly jsme na její krásné mládí,
kdy byl rozvinutý společenský život v Sokole, kde se kromě cvičení hrálo divadlo, konaly různé akademie s živými obrazy cvičenek i další akce.
(Fotograﬁe z této doby jsou uveřejněny v knize o Dolních Počernicích
– Infocentrum.) Paní Mařencové vytanul před zraky obraz, jak v zámeckém parku dělaly s mojí maminkou ze sebe jemnostslečny ze zámku. Na
hrázi, před zraky divokých trampů za zdí, trhaly květiny a vzájemně se
sobě ukláněly a chovaly se vznešeně a ušlechtile.

Manželům Heleně
a Petrovi Šplíchalovým přejeme zdra
ví, spokojenost a na
dále manželské souznění.

Zlatí manželé

Paní Marie vzpomíná, jak za války sousedi drželi při sobě, pomáhali si.
Ona v kočárku ve slamníku vozila ze mlýna náckům před nosem mouku
lidem, kteří měli nejhorší nouzi. Ani prý si nebezpečí tolik neuvědomovala, byla mladá.
Po válce pro její rodinu nastaly horší časy, komunisté vyvlastnili veškerý
movitý majetek rodiny (nemovitost tehdy již patřila státu) a v roce 1953
byli všichni vystěhováni. Naštěstí bylo kam.
Její pracovní život tvořila velkou částí právě práce ve mlýně s rodinou.
Po roce 1953 ji vyzvala tehdejší ředitelka mateřské školky paní Šrůtová,
aby paní Marie pracovala u ní. Soudruzi ji tohoto zaměstnání ale později zbavili s odůvodněním, že špatně působila na děti, když plakala před
vybydleným mlýnem s rozbitými okny a nad všeobecnou spouští v okolí. Také před dětmi vzpomínala na hodného pana barona. Od té doby
se mohla živit pouze brigádami ve Frutě, cukrovaru, v zemědělství. Do
trvalého pracovního poměru ji nikdo nemohl vzít, měla špatný kádrový proﬁl. Až kolem roku 1960, po mnoha peripetiích, jí byla umožněna práce v domě svého bratra. V té době byl tento dům zkonﬁskovaný
a v přízemí byl RAJ – restaurace a jídelny. Tam potom pracovala za ztížených podmínek čtrnáct let (v domě nebyla zavedena voda, suchý záchod atd.). Ale, jak říká, žilo se tam v pohodě a zpěvu. Nejmilovanější
částí obce byla Stará obec, kde se kamarádsky po sousedsku žilo.
Paní Mařencová je stále živé bystré mysli, až do nedávna psala básně.
Již několik let jí však přestává sloužit zrak a zbývá jí tedy televize a rozhlas. Stále se zajímá o dění ve světě. Má hezké stáří, žije uprostřed milující rodiny a „s děvčaty“ se stále schází jednou týdně v klubu důchodců,
kam ji vozí její rodina.
Bylo to moc hezké setkání.

Srdečné blahopřání k významnému životnímu jubileu patří našim spoluobčanům:

ČERVENEC
Olga Jedličková, Jaroslav Mišejka, Václav Kocourek, Anežka Klímová, Anna Trakslová, Anna Fiedlerová

SRPEN
Milan Schödl, Růžena Paloučková, Alena Kšádová, Ileana Vavřichová, Jana Vondráčková, Hana Vránová, Jaroslav Kopecký, Otomar Bříza,
František Chmela

ZÁŘÍ
Jiří Nováček, Vlasta Boskovská, Jana Kábová, Věra Holubovská, Drahoslava Hájková, Miloslava Šejnohová, Miroslava Richtrová, Rudolf Novák
Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody.

Děkuji.
Olga Stárková

16 Stoleté narozeniny paní Marie Mařencové

Jubilanti z našich řad ve III. čtvrtletí 2011

Dr. Tomáš Jirsák, za KSZB

Zlatá svatba 17

O dpady

Místní knihovna

Neplaťte za bioodpad
– kompostujte sami!
Farmářské trhy

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s poradenskou společností
ISES, s.r.o. v současné době zahájil realizaci projektu „Podpora domácího kompostování
občany hlavního města Prahy“.

Od 1. dubna můžeme opět nakupovat čerstvé
výpěstky a produkty české domácí výroby na
farmářském trhu společnosti Dobrý trh s.r.o.

Tento projekt vychází z Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy, jehož cílem je snížení
podílu biologicky rozložitelného odpadu v komunálním odpadu a jeho maximální možné
surovinové využití.

PROVOZNÍ DOBA:
každý pátek od 13:00 hod. do 18:00 hod.

V rámci projektu, který je realizován od května 2011 do září 2014, bude vybraným osobám
(vlastníkům zahrad u rodinných případně bytových domů) zapůjčen zahradní kompostér
(typ S 900 – viz obrázek), ve kterém si budou moci vyrábět kompost z vlastních surovin
– biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad (příp. z domácností). Jedná se o typizovaný
zahradní kompostér o objemu 905 litrů (výška je 100 cm a průměr půdorysu 110 cm), který je vyroben z recyklovaného plastu a je recyklovatelný.

MÍSTO KONÁNÍ:
prostranství před budovou úřadu MČ
– Stará obec 10
SORTIMENT TRHU ZAHRNUJE:
zeleninu, ovoce, ekologické zemědělské výpěstky, lesní plody, houby, bylinky, koření,
květiny, květinové dekorace, sadbu, ovocné
šťávy, potraviny živočišného původu, pečivo,
řemeslné výrobky

Kompostér bude poskytnut zdarma na základě Smlouvy o výpůjčce a Předávacího protokolu, kde budou speciﬁkovány podmínky, za kterých bude kompostér občanům města
zapůjčen (např. umístění kompostéru na oploceném pozemku osoby zapojené do projektu
a jeho užívání po dobu trvání Projektu).

VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
Markéta Baňková

Straka v říši entropie

John Updike

Králík se vrací

Martin Wehrle

Pohodové rybaření

Vlastimil
Vondruška

Vládcové ostatků

Christian Jacq

Mumie před soudem

Nadja Kneissler

Šťastný pes

Pomsta bohů 1.
a 2. díl

Denise Seidlová

Život s kočkou

Zloději ostatků
Letopisy královské
komory V.

Lars Kepler

Hypnotizér

Jan Rybář

Čtvrtá kostka

Ian McEwan

Nevinný

Jaroslav Rudiš

Konec punku
v Helsinkách

Thomas Michael

Do dna

Tereza Boučková

Boží a jiná muka

Michal Viewegh

Účastníci zájezdu

Milena Holcová

NAUČNÁ LITERATURA

Zdeněk Svěrák

Pan Buřtík a pan
Špejlička

Alsyson Nöelová

Napořád

Jeff Kinney

Deník malého
poseroutky 1. – 3. díl

Jacqueline Wilsonová

Kočičí mumie

Hannes Etzlstorfer Marie Terezie

Romance na tři doby

Robert
Schnakenberg

Tajné životy
slavných spisovatelů

Jiřina Šiklová

Matky po e-mailu

Elizabeth Lunday

Jan Hnízdil

Mým marodům

Tajné životy
slavných umělců

Kateřina
Janouchová

Ukradené dětství

Tomáš Lebenhart

Svlékl jsem bílý plášť

Julian Barnes

Žádný důvod k obavám

John Irving

Poslední noc
na Klikaté řece

Vladislav Merhaut

Graﬁk Vladimír
Boudník

Po skončení Projektu bude kompostér přenechán ve vlastnictví účastníka Projektu zdarma,
případně za symbolickou zbytkovou cenu. V případě, že účastník projektu nebude moci nebo
nebude dále ochoten v Projektu pokračovat, bude moci kdykoliv kompostér vrátit.

LITERATURA PRO MLÁDEŽ

Zlaté srdce Tracy
Bearkerové
Tracy Mack

Sherlock Holmes
a příležitostní malí
detektivové z Baker
Street

Anthony Horowitz

Horory na dobrou noc
inzerce

Realizací výše zmíněného Projektu byla pověřena na základě výsledků veřejné soutěže
spol. ISES s.r.o. Pokud máte zájem o zapojení do projektu, vyplňte odpovědní dotazník na
www.ises.cz, nebo kontaktujte: ISES s.r.o., M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6.
Uvedená společnost bude pro hl. m. Prahu zajišťovat další kroky spojené se zahájením Projektu, zajištění podpisu Smlouvy o výpůjčce a protokolárního předání a převzetí kompostéru podle stanoveného harmonogramu. Kompostéry budou dle stanoveného harmonogramu
v průběhu měsíců dubna, května a června 2011 postupně předávány tak, aby mohly být plně
využívány již v průběhu letošního vegetačního cyklu. Text smlouvy o výpůjčce a Předávacího protokolu je (případně v brzké době bude) uveden na adrese www.ises.cz.
Upozorňujeme, že tato nabídka je limitovaná počtem kompostérů do vyčerpání zásob!

Rodinný klub

Maminky, nebojte se podnikání!
Ukážeme Vám, jak na to!

Nevíte jak zabavit vaši ratolest?

Rodičům ve Středočeském kraji nabízíme:
• Praktické informace k rozjezdu podnikání
• Kurzy s hlídáním dětí zdarma
• Začátek září 2011 nebo březen 2012
• Dopol. a odpolední kurzy, max. 2x týdně

Přijďte spolu k nám
Herna 180 m2
Kroužky
Jednorázové akce
Víkendový pronájem

Umístění kontejnerů
na objemný odpad v I. pol. r. 2011
TERMÍN PŘISTAVENÍ:

7. 6. 2011 (v odpoledních hodinách)

STANOVIŠTĚ: »
»
»
»

ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
ul. V Čeňku (u úřední desky)
ul .Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263)

Odpad odkládejte pouze do přistaveného kontejneru.

Přijďte se
dozvědět
více

Odpad uložený vedle kontejneru bude považován za černou skládku (pokuta do 50 tis. Kč).
Vzhledem k tomu, že MČ byly přiděleny pouze tyto 4 kontejnery, bude následný úklid odpadu, odloženého mimo přistavený kontejner, nutno uhradit z rozpočtu MČ.
Ing. Josef Stříška, v.r. tajemník úřadu

18 Farmářské trhy, Odpady

Veselý čertík

vždy ve středu nebo čtvrtek 9 – 12 hod.
27. 4.
Dolní Počernice, RK Veselý čertík, Národních hrdinů 3
4. 5.
Šestajovice, budova bývalé MŠ, 9.května 141
18. 5.
Nymburk, MC Svítání, Letců R.A.F. 1989
19. 5.
Kolín, RC Hvězdička, Antonína Kaliny 1351
25. 5.
Čelákovice, Kulturní dům, Sady 17. listopadu 1380/6
26. 5.
Úvaly, Kačenčina školička, Náměstí Arnošta z Pardubic 16
1. 6.
Pečky, MC Pramínek, Tř. J. Švermy 141
8. 6.
Brandýs n. L, Brandýský Matýsek, Zahradnická 1723/A
15. 6.
Přišimasy, Klub Šikulka, v budově OÚ Přišimasy
16. 6.
Český Brod, MKIC, Náměstí Arnošta z Pardubic 1

Více informací:
Tel.: 724 535 898
info@nebojtesepodnikani.cz
www.nebojtesepodnikani.cz

90x128-barva-uvaly.indd 4

V naší herně si vaše děťátko užije spoustu legrace, seznámí se novými kamarády a nechá rodiče příjemně odpočinout u kávy nebo čaje.
V klubu také probíhají zajímavé zájmové kroužky a kurzy nejen pro
děti. Ty si můžete samozřejmě zdarma vyzkoušet na ukázkových hodinách.

Veselý Čertík,
Národních hrdinů 3, Dolní Počernice
tel.: 728 678 089
email: info a veselycertik.cz
www.veselycertik.cz

1.4.2011 12:19:34
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V ýročí Radioklubu

v Dolních Počernicích (2. část)
Jiří Bréda st., Jiří Bréda ml., Martina Kolářová

ŠEDESÁTÁ A SEDMDESÁTÁ LÉTA
V 60. letech se také začíná činnost radioklubu
otevírat mládeži, pořádají se kurzy morseovky, elektrotechniky. Každý, kdo má zájem, sem
může přijít rozvinout své technické dovednosti. Jak jinak si také vychovat novou generaci,
že? Kromě toho je radioklubu uložena příprava
branců pro armádní radisty. Na společenských
a veřejných akcích zajišťuje tato skupina taktéž
ozvučení. Koncem 60. let ubývá aktivně činných členů a také devastace klubovny v roce
1968 na chvíli oslabí silnou pozici organizace.
To se ale mění hned začátkem 70. let, kdy se
obměňuje členská základna s příchodem skupiny mladých lidí – Radek Horák s sebou přivádí Víta, Grigara, Horkého, Toufara, Novotného
a Němce. Takhle to tu funguje pokaždé, málokdy přijde jen jeden nováček, většinou se jich
nahrne celá parta, a to umožňuje další rozšiřování činnosti. Je upravován anténní systém,
znovu vynakládány ﬁnance na renovaci objektu a jeho údržbu. Radioklub zaštiťuje a pořádá
dětské dny a je spoluorganizátorem několika
plesů. V této době je Svazarm rozšířen o jezdecký klub Josefa Vavrouška.
Všechny složky Svazarmu se podílely např.
také na výstavbě zdejší školky, která se nachází na Vinohradech a dodnes patří k nejhezčím v okolí.

MINULOST NEDÁVNÁ
ANEB LESK A BÍDA VKV

Stavba antény OK1KEO, 2004

čilý a aktivní život. Za současné aktivní členy
klubu lze na prvním místě jmenovat Krejču,
Vavrouška, Brédu st., Brédu ml., Víta, Novotného, Toufara, Turka a další, k nimž se přidružují i členové jiných radioklubů, především
z nedalekých Říčan. V letech 2000 – 2003 zde
působila i skupina historického šermu Glamoth
pod vedením Jiřího Stibora. K dalším skupinám,
které jsou zde činné, patří jezdecký klub a skupina Salmigondis, věnující se volnočasovým
aktivitám.

Skupiny, které zde dnes působí, navazují ve
své činnosti na vžité tradice a zásady chování, které jsou možné pouze ve skupině, která
si důvěřuje a dobře se zná a zároveň nežije
jen sama sebou, ale zajímá se i o své okolí.
Toto je velmi zkrácené povídání o činnosti
Radioklubu v Dolních Počernicích. Zájemci
o bližší seznámení či o doplnění informací
jsou srdečně zváni do klubovny v prostorách
bývalého Svazarmu.

Osmdesátá léta už jsou ve znamení moderní
technologie – radioklub si opatří počítač, aby
držel krok s dobou, a pořádá kurzy programování pro mládež. Opět přichází nová mladá krev se jmény jako Fišer, Bréda ml., Krejča,
Procházkovi, Podroužek, Balcar, Petřík nebo
Beneš. Udržují se oblíbené společenské akce
jako Silvestry, dětské dny nebo MDŽ (vždyť
Svazarm nebyl žádný Karlštejn, ženy sem měly
rozhodně dveře otevřené) a pořádají se radioamatérské burzy.
Po revoluci přicházejí hubená léta, kdy je klub
nadále udržován v chodu především díky pevné členské základně a společné ideji, která to
celé spojuje, jen díky tomu je možné objekt
i nadále spravovat a účastnit se závodů.

JEN VÍRU MÍT, DOUFAT A JÍT,
JEDNOU BUDEM DÁL, JÁ VÍM…
Až do současnosti nebyla činnost radioklubu
nikdy přerušena a i nyní zde pokračuje poměrně

Současný radioklub
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