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ík výsledky jednání 5. Fóra 

Zdravé MČ Praha – dolní Počernice
Ve  čtvrtek 15. května se konalo v  hotelu Svornost již 5. Fórum, které 
pořádala Zdravá MČ Praha – dolní Počernice pro své občany, kteří měli 
pojmenovat 10 problémů, které považují v dolních Počernicích za nej-
závažnější. Řešily se oblasti veřejného života jako doprava, školství, 
územní plán, životní prostředí a bezpečnost. Velkým přínosem fóra byl 
dětský stůl žáků naší základní školy, kteří projevili příkladnou aktivitu 
a znalost problémů, které tíží i  jejich starší spoluobčany. dále nás po-
těšila početná účast našich občanů, kterých se sešlo téměř sedmdesát. 
níže uvedené problémy budou nyní formou ankety (je uvedena na ji-
ném místě tohoto čísla dPZ) doručeny do všech domácností v naší MČ 
s žádostí, aby ti, kteří se fóra nezúčastnili, mohli svými hlasy zdůraznit 
problémy, které oni považují za nejdůležitější. Ještě v září letošního roku 
projedná výsledky ankety Zastupitelstvo MČ, které také přijme opatření 
k jejich řešení. Tento způsob zapojování obyvatel městské části do věcí 
veřejných je důsledkem členství naší MČ v národní síti Zdravých měst 
a obcí České republiky, kde jsou propagovány principy Místní agendy 
21 a udržitelného rozvoje MČ. ne vždy se problémy vyřeší ke spokoje-
nosti všech, ale rozhodně vždy proběhne plodná diskuse s určitými vý-
stupy, které pak samospráva a úřad MČ uvádějí v život.

výsledky jednání 5. Fóra:
  1. (24 b.) doplnění vybavení školy o interaktivní tabule a tablety
  2. (17 b.) Úklid po kočkách a psech na veřejných prostranstvích
  3. (9 b.)  Zalesnění pozemků vpravo i  vlevo od  Pražského okruhu 

v oblasti Vinice
  4. (9 b.)  Zpřístupnění školního hřiště během dne i víkendu 
  pro žáky školy
  5. (8 b.) Vybudování hřiště pro seniory
  6. (8 b.) Problém bezdomovectví - obtěžování obyvatel MČ
  7. (8 b.) Častější úklid uličních žlabů
  8. (7 b.) Vybudování nové školy
  9. (7 b.) Vykrádání vozidel
10. (6 b.)  Změna intervalu světelné signalizace na křižovatce 
  Českobrodské/národních hrdinů
11. (6 b.) Zlepšení komunikace ve škole
12. (5 b.)  Změna trasy linky MHd 263 okolo zdravotního střediska 

do štěrbohol
13. (0 b.)  Zabezpečení a úklid veřejného sportoviště ve 
  Svatoňovické ulici

dětský stůl:
  1. doplnění vybavení školy o interaktivní tabule a tablety
  2.  Zpřístupnění školního hřiště během dne i víkendu, příp. vybudo-

vání nového hřiště
  3.  Rozšíření hřiště o skatepark, basketbalové koše, fotbalové branky, 

horolezeckou stěnu
  4. Vybudování letního koupaliště a letního kina (areál lP)
  5. Zamezení ucpávání uličních žlabů (V Ráji, k Zámku...)
  6.  Změna jízdního řádu autobusu 296 (ráno v 7.30 ke škole, odpole-

dne ve 13.40 od školy)
  7. Posílení spojů ke škole v ranních hodinách
  8. Zvýšení počtu odpadkových košů a laviček v MČ
  9.  Zastřešení všech autobusových zastávek a umístění laviček
 (např. ke Hrázi)
10. omezení hluku z Pražského okruhu v ulici nad Rybníkem

Zbyněk Richter
starosta a politik Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice

28. Zasedání ZastuPitelstva
MČ Praha - dolní PoČernice Ze dne 21. 5. 2014

1. Schválení účetní závěrky MČ Praha – Dolní Počernice v  hlavní 
a hospodářské činnosti za rok 2013
schvaluje  1. účetní závěrku MČ Praha – dolní Počernice za rok 
2013 za hlavní činnost, 2. účetní závěrku MČ Praha – dolní Počerni-
ce za rok 2013 za hospodářskou činnost,
pověřuje  Radu MČ Praha – dolní Počernice schvalováním účet-
ních závěrek MČ Praha – dolní Počernice  za každý kalendářní rok.

2. Stanovení počtu členů ZMČ pro volební období 2014 – 2018
stanovuje  pro volební období 2014 – 2018 počet členů ZMČ 
Praha – dolní Počernice: 15.

3. Dostavba projektu Chráněné bydlení a respitní centrum
podporuje  dostavbu projektu Slunečního domova „Chráněné 
bydlení a respitní centrum v dolních Počernicích“
pověřuje  starostu MČ  dolní  Počernice  projednáním této podpo-
ry na MHMP

29. Zasedání ZastuPitelstva 
MČ Praha - dolní PoČernice Ze dne 16. 6. 2014

1. Projednání závěrečného účtu MČ Praha – Dolní Počernice
uzavírá  projednání závěrečného účtu MČ Praha – dolní Počernice 
za rok 2013 vyjádřením souhlasu s výhradami,
konstatuje,  že kromě chyb a nedostatků, zjištěných při dílčích 
přezkoumáních hospodaření MČ Praha – dolní Počernice, které již 
byly napraveny, byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, 
které budou odstraněny na základě Příkazu starosty č. 1/2014.

2. Rozvaha o území MČ Praha – Dolní Počernice
schvaluje  Rozvahu o území MČ Praha – dolní Počernice.

3. Dodatek ke zřizovacím listinám ZŠ a MŠ
schvaluje
1. dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Základní školy, 
národních hrdinů 70, 2. dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Mateřské 
školy dUHa, Svatoňovická 587.

4. Smlouva o převzetí komunikací I. a II. etapy výstavby „Dolní 
Počernice – V Čeňku“
schvaluje  Smlouvu o spolupráci a o smlouvách budoucích mezi 
MČ Praha – dolní Počernice, se sídlem Stará obec 10, Praha 9 a spo-
lečnostmi Počernice I s.r.o., se sídlem ke štvanici 656/3, Praha 8 
a Počernice II s.r.o., se sídlem ke štvanici 656/3, Praha 8, za účelem 
budoucího převodu majetku (pozemky a komunikace), souvise-
jícího s I. a II. etapou výstavby bytových souborů na pozemcích, 
uvedených v předmětné smlouvě.

5. Podmínky schválení záměru na dělení pozemku parc. č. 1567/1 
v k.ú. Dolní Počernice
schvaluje  uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna 
částí pozemků oddělených dle GoP č.1070-19/2014 ze dne 
28. 4. 2014, a to části parc. č. 1567/1 ve vlastnictví hl. m. Prahy, 
svěřená správa MČ Praha – dolní Počernice, oddělené jako parc. č. 
1567/9 o výměře 79 m2 za celkovou cenu 183 970 kč, za část po-
zemku parc. č. 456 ve vlastnictví paní Renaty Faustenové oddělenou 
jako parc. č. 456/2 o výměře 11 m2  za celkovou cenu 54 450 kč, 
vše v k.ú. dolní Počernice. Rozdíl v cenách stanovených znaleckým 
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posudkem č. 421 - 31/2014 bude ve výši 129 520 kč uhrazen ve pro-
spěch MČ.

6. Projednání výsledků jednání 5. Fóra Zdravé 
MČ Praha – Dolní Počernice
bere na vědomí výstupy 5. Fóra Zdravé MČ Praha – dolní Počernice
pověřuje  a) starostu MČ zajištěním uspořádání ankety dle 
pravidel a postupů Ma 21, b) starostu a RMČ vypracováním návrhu 
na přijetí opatření k odstranění 10 nejzávažnějších problémů MČ 
vyplynulých z veřejného projednávání a předložením tohoto návrhu 
k projednání v ZMČ v září 2014.

7. Převzetí majetku – komunikace Lanžovská
schvaluje  PRoTokol číslo PP/21/08/91/2014 o převodu hmotné-
ho majetku – stavba 0134 TV dolní Počernice, etapa 0014, získané-
ho investiční výstavbou na pozemcích parc. č. 1348 a 1557/1 v k.ú. 
dolní Počernice, včetně předání a převzetí do správy MČ Praha – 
dolní Počernice v pořizovací hodnotě 5 558 864 kč.

8. Aktualizace zásobníku investičních akcí
schvaluje  aktualizovaný Zásobník investičních akcí v MČ Praha – 
dolní Počernice k 16. 6. 2014.

9. Prodej pozemku parc. č. 1567/2 v k.ú. Dolní Počernice
schvaluje  záměr na prodej pozemku parc. č. 1567/2 v k.ú. dolní 
Počernice o výměře 23m² spol. Pražská energetika, a.s.
pověřuje  RMČ přípravou podkladů, potřebných pro rozhodnutí 
ZMČ v této věci na jeho příštím zasedání.

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

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

jednání rady 
MČ Praha – dolní PoČernice

rada na svých zasedáních v období od 23. 4. 2014 do 11. 6. 
2014  mj. projednávala

schválila

-  podmínky záměru Elišky Richterové na provoz lesního ekologické-
ho klubu Hájenka,

-  darovací smlouvy za účelem využití fin. prostředků pro pořádání 
Sochařského sympozia ve dnech 28. - 31. 5. 2014 s těmito dárci: 
 Golf Resort Černý Most a.s. - 20 tis. kč, Bea CS, s.r.o. - 20 tis. kč, 
Počernický pivovar s.r.o. - 10 tis. kč,

-  úpravu rozpočtu do dubna 2014,
- přidělení bytu č. 11 v čp. 10, Stará obec paní Petře Hájkové,
-  bezplatné zapůjčení parku dětskému domovu v dolních Počerni-

cích pro pořádání sportovních akcí s doprovodným programem 
ve dnech 17. - 18. 5. 2014, 6. 9. 2014 a 6. 12. 2014.

-  uvolnění fin. prostředků ve výši 25 tis. kč na konání akce Svátek 
sousedů 2014, 

-  zajištění opravy havarijního stavu elektroinstalace v čp. 45 (há-
jovna) včetně zřízení odděleného odběrného místa pro starou 
a novou budovu čp. 45,

- účetní závěrku za r. 2013 Zš, národních hrdinů 70 a Mš dUHa,
-  finanční příspěvek ve výši 5 tis. kč paní Janě Čapkové na částeč-

nou úhradu nákladů na její účast na Mistrovství Evropy veteránů 
v lehké atletice 2014,

- uvolnění fin. částky 21 500 kč na dětský den,
- přijetí sponzorských darů pro Mš dUHa a Zš, národních hrdinů 70,
-  vzor nové nájemní smlouvy a Pravidel pro užívání bytu a společ-

ných prostor.

vzala na vědomí

- informace o postupu příprav Metropolitního plánu,
- zprávu o hospodaření MČ za období 1 - 4/2014 bez připomínek,
- zápisy z jednání komisí Rady - kSZB, kIVU,
-  zprávu o hospodaření Mš dUHa a Zš, národních hrdinů 72 za ob-

dobí 1 - 3/2014,
-  příprava stavby - prodloužení stoky „H“ v ul. národních hrdinů 

a nad Rybníkem,
-  připravovaná sanace vodovodního řadu v ul. nad Rybníkem,
-  opravy komunikace v ul. národních hrdinů a Českobrodská spol. 

TSk HMP,
-  plán prací na území dolních Počernic v rámci TV dolní Počernice 

(technická vybavenost),
-  příprava realizace kruhového objezdu v křižovatce ul. národních 

hrdinů - nad Rybníkem,
-  zahájení stavebních prací v objektu čp. 11 (před budovou ÚMČ),
-  oznámení o průběhu a výsledcích zápisu dětí do Mš dUHa na škol-

ní rok 2014/2015,
-  oznámení o výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 

2014/2015,
- oznámení o uzavření Mš dUHa v době letních prázdnin,
-  stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru Pražský okruh, 

stavba 510 „Satalice – Běchovice“  na životní prostředí.

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

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová
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umístění kontejnerů na objemný odpad 
v MČ Praha – dolní Počernice ve ii. pololetí :

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)            

Termíny přistavení (v odpoledních hodinách 16.00 - 20.00):

9. 9.   - všechna stanoviště (4 Vok)
11. 11.  - jen stanoviště Úpická a nad Rybníkem 
 (2 Vok)

nová autoBusová Zastávka
„nad ryBníkeM“ 
Se zahájením letních prázdnin - od soboty 
28. června 2014 - byla v síti Pražské integrované 
dopravy uvedena do provozu nově zřízená 
zastávka pro linku 263 mezi zastávkami 
„škola dolní Počernice“ a „U Počernického rybníka“ 
(pouze ve směru „Bezděkovská“) s názvem 
„nad Rybníkem“. Zastávka bude celodenně 
a celotýdenně na znamení.
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Vážení čtenáři,
Zastupitelstvo MČ Praha – dolní Počernice schválilo na svém 29. za- 
sedání dne 16. 6. 2014 aktualizovaný Zásobník investičních akcí. Jed-
ná se povětšinou o stavby, které se v naší MČ  datují od počátkum 2. ti- 
síciletí s pevnou vírou naší samosprávy, že jsou pro obyvatele dol-
ních Počernic prospěšné. Věříme, že i projekty, které na svoji realizaci 
ještě čekají, budou přesunuty do složky ukončených akcí.

 Samospráva MČ

Zásobník investičních akcí v MČ Praha – dolní Počernice 
/aktualizováno  k 16. 6. 2014/

akce MČ - ukončené:
  1/ rekonstrukce novogotické fasády mlýna čp. 2
Tato akce byla ukončena v r. 2006.
  2/ odbahnění velkého počernického rybníka
Tato akce byla ukončena v r. 2006 v programu JPd2 hl. m. Praha.
  3/ informační centrum
Tato akce  byla ukončena v r. 2007 v programu JPd2.
  4/ rekonstrukce zámecké oranžérie
akce byla ukončena v r. 2009 soukromým investorem v rámci oPPk .
  5/ revitalizace vodních toků
V rámci této akce  byla dokončena rekonstrukce PR V Pískovně a ryb-
níku Martiňák hl. m. Praha, její další pokračování bude provádět též 
hl. m. Praha.
  6/ likvidace skládky u expresního okruhu
Tato skládka byla zlikvidována v rámci odbahnění Počernického ryb-
níka v r. 2006.
  7/ rekultivace skládky, lokalita „ v Pískovně“
Tato akce byla ukončena v r. 2006 v programu JPd2 hl. m. Praha.
  8/ MŠ Duha – modernizace kuchyně
Tato akce byla ukončena v r. 2006.
  9/ rekonstrukce velkého počernického rybníka
Tato akce byla ukončena v r. 2006 v programu JPd2 hl. m. Praha.
10/ rekonstrukce komplexu budov čp. 5 a 6 (pošta, knihovna)
Tato akce byla ukončena v r. 2007.
11/  odstranění staré ekologické zátěže na  levém břehu velkého 

počernického rybníka
Tato akce byla ukončena v r. 2004.
12/ výstavba cyklistické stezky podél Počernického rybníka
Tato akce byla ukončena v r. 2007.
13/ rekonstrukce čp. 10 (úřad Mč, bytový dům)
akce byla ukončena v r. 2002.
14/  revitalizace vodotečí v zámeckém parku včetně výsadeb
 vodomilných rostlin
Tato akce byla ukončena v r. 2008.
15/ rekonstrukce kuchyně v Základní škole národních hrdinů
Tato akce byla ukončena v r. 2009.
16/ Zelený ochranný pás proti spalovně tko
Tato akce byla ve své podstatě dokončena v r. 2009, zbývá provést 
pouze lokální výsadby zeleně.
17/ výstavba cyklistické stezky od ul. národních hrdinů k hájovně
Tato akce byla ukončena v r. 2008.
18/ rozšíření hřbitova
Tato akce byl ukončena  v I. pol. roku 2010.
19/  realizace pomníku obětem ii. světové války v Dolních Počernicích
akce byla ukončena, pomník byl slavnostně odhalen 8. 5. 2010.

20/ realizace moderní sochy sv. Jana nepomuckého
akce byla ukončena v r. 2006, slavnostní odhalení proběhlo 
26. 10. 2006.
21/ realizace naučné stezky Dolní Počernice
akce byla ukončena v r. 2008.
22/ rekonstrukce nádvoří mlýna čp. 2 a pivovaru čp. 3
akce byla ukončena vydlážděním nádvoří ze žulových kostek v r. 2010. 
23/ Modernizace ZŠ národních hrdinů 70
akce byla ukončena, ve výhledu lze uvažovat o jejím pokračování.
24/ obnova barokní sochy sv. Jana nepomuckého
akce je ukončena, socha byla slavnostně odhalena dne 25. 10. 2010  
a vysvěcena arcibiskupem pražským dominikem dukou dne 11. 6. 2011.
25/ nový reliéf Mistra Jana husa
akce je ukončena, nový reliéf byl slavnostně odhalen 1. 9. 2011 
na místě původního reliéfu v areálu základní školy u příležitosti zahá-
jení školního roku 2011 – 2012.
26/ centrum enviromentálního vzdělávání
Tato akce nebyla z důvodu nedostatku finančních prostředků realizo-
vána. areál mlýna a pivovaru byl MČ pronajat soukromému subjektu. 
V současné době je využíván ke gastronomickým, kulturním, spole-
čenským a sportovním účelům a je průběžně rekonstruován. akce je 
z pohledu MČ ukončena v r. 2012.
27/ rozšíření sítě cyklostezek
akce je ukončena, další cyklostezky budou realizovány v rámci pro-
jektu jiných investorů.
28/ nákup objektu čp. 366
Jedná se o záměr získat objekt (i přilehlý pozemek) úplatným převo-
dem, jehož rekonstrukcí by bylo dotvořeno historické jádro dolních 
Počernic s  majoritním vlivem MČ Praha – dolní Počernice. ZMČ již 
záměr odsouhlasilo, nákup objektu byl uskutečněn v r. 2012.
29/ rekonstrukce bytových domů čp. 68 a 393
Jednalo se o záměr rekonstrukce dvou bytových domů v majetku MČ 
včetně půdních vestaveb. Tato akce se změnila rozhodnutím ZMČ 
na prodej výše uvedených nemovitostí. V současné době je již prodej 
uskutečněn, akce byla v r. 2013 ukončena.
30/ využití objektu 312 (bývalý koloniál)
Samospráva MČ rozhodla o pronájmu objektu v r. 2012 spol. Fresco 
Gusto ke gastronomickým účelům. objekt byl zrekonstruován 
v r. 2012. akce je ukončena.
31/ nástavba jedné třídy  na 1. pavilonu MŠ Duha
akce byla ukončena v lednu r. 2000.
32/ nástavba jedné třídy na 2. pavilonu MŠ Duha
akce byla ukončena v březnu r. 2007.
33/ výstavba dětského hřiště u rokytky
akce  byla ukončena v r. 2010.
34/ rekonstrukce kanalizace v ul. v Pařezinách a národních hrdinů
Jedná se o odstranění následků povodně v r. 2013. akce byla ukon-
čena v r. 2013.
35/ rekonstrukce části dešťové kanalizace v ul. národních hrdinů.
akce byla  ukončena v r. 2013.
36/ navýšení levého břehu rokytky v zámeckém parku.
akce byla ukončena v r. 2013. 
37/ obnova zděného oplocení zámeckého parku.
akce byla ukončena v r. 2013.

Zásobník investičních akcí MČ Praha – dolní Počernice – 
akce rozestavěné
  1/ rekonstrukce stromového patra v Mč Praha – Dolní Počernice
Tato akce trvá, každoročně jsou prováděny úpravy korun stromů. 
MČ zajistila v I. pol. r. 2010 studii regenerace zeleně a dendrologické 
posouzení stromového patra v dolních Počernicích v  rámci „Revol-
vingového fondu MŽP“. Tento dokument je významným podkladem 
pro realizaci této akce. V r. 2013 byly provedeny úpravy na cca 500 
stromech v MČ v rámci grantového systému hl. m. Prahy.
  2/ rekonstrukce vodotečí v zámeckém parku
Zbývá dokončit rekonstrukci toku Rokytky v zámeckém parku včet-
ně zpevnění břehů v okolí mostku pod kamennou pevností. V I. pol. 
roku 2010 byly zrekonstruovány dva mostky přes vodoteče.
  3/ rehabilitace zámeckého parku



5

V  r. 2009 byl vybudován nový vstup do  zámeckého parku z  ulice 
ke Hrázi. V r. 2010 byly zrekonstruovány dva mostky, část cestní sítě  
a vybudována část technického zázemí parku.
V r. 2011 bylo dokončeno zázemí pro údržbu parku výstavbou sklado-
vého objektu a zařízení pro mezideponii zeleného odpadu. V dubnu 
r. 2014 podala MČ žádost na pokračování projektu včetně prostoru 
bývalé zámecké štěpnice (zahradnictví) v programu oPPk ze zapoje-
ním fondů EU. akce je pro její náročnost realizována postupně.
  5/ rekonstrukce hájovny čp. 45
Tato akce probíhá, v r. 2009 byl zrekonstruován hospodářský objekt há-
jovny a oplocení areálu, připravuje se rekonstrukce hl. budovy hájovny. 
Stavba je nyní pozastavena z důvodu nedostatku fin. prostředků.
  6/ rekonstrukce a doplnění herních prvků
Tuto akci lze považovat za  průběžnou. V  r. 2011 byla instalována 
v  prostoru u  čp. 26 u  Rokytky lanová věž a  další herní prvky, které 
mají u veřejnosti velice kladnou odezvu. V r. 2013 byly spol. Počernic-
ký pivovar s.r.o. nainstalovány herní prvky v těsné blízkosti přírodní-
ho amfiteátru v zámeckém parku. Financování dalších herních prvků 
se předpokládá z grantového systému hl. m. Prahy.
  7/ Modernizace ZŠ národních hrdinů 70   
Během posledních let bylo zrekonstruováno osvětlení a  podlaha 
tělocvičny, byl zrekonstruován vstupní prostor do nové budovy Zš 
včetně nátěrů dřevěného obložení budovy, byla provedena celková 
rekonstrukce šesti učeben ve  staré budově Zš, rekonstrukce elek- 
troinstalace, topného systému a  odpadního potrubí, nádvoří Zš, 
pergoly třídy v přírodě, šatnových prostor a sociálního zázemí (včet-
ně zařizovacích předmětů) a byly nakoupeny tří interaktivní tabule 
za účelem zkvalitnění výuky žáků Zš. V r. 2013 se uskutečnila rekon-
strukce vzduchotechnického zařízení školní kuchyně. Z grantového 
systému MHP byly provedeny úpravy zeleně při vstupu do  obou 
traktů školy. Vzhledem k dalším potřebám zvýšení kvality výuky lze 
předpokládat výhledově pokračování modernizace Zš.
  8/ nákup samosběrného vozu
MČ získala na tuto akci cca 2 mil. kč z oPŽP. Podíl spolufinancování 
pro MČ činí 10 % z celkové ceny stroje. Předpoklad je, že stroj bude 
uveden do provozu v srpnu 2014.

Zásobník investičních akcí MČ Praha – dolní Počernice,
akce nové, připravované
  1/ výstavba nové základní školy
akce byla rozhodnutím ZMČ delimitována na oMI MHMP.
  2/ MŠ Duha – rozšíření
Jedná se o záměr na rozšíření Mš o další pavilon ve směru k Rudní-
kovské ulici. MČ má zpracovanou variantní studii, pro rok 2015 byla 
tato akce zařazena do priorit MČ. 
  7/  odstranění nedostatků, zjištěných energetickými audity 
 na objektech Mč
Jedná se o objekty: Základní škola, národních hrdinů 70
Mateřská škola duha, Svatoňovická 584
Svornost, novozámecká 284
  9/ realizace náměstí v historickém jádru Dolních Počernic
Jedná se o  dotvoření prostoru v  okolí  budovy ÚMČ Praha – dolní 
Počernice do podoby náměstíčka, které bude sloužit jako potkáva-
cí a  shromažďovací prostor a  odpočinková zóna. Součástí záměru 
je i vybudování několika parkovacích stání a cestní sítě, rozmístění 
městského mobiliáře, realizace nových výsadeb zeleně a  umístění 
vhodného uměleckého díla.  V r. 2011 bylo rozhodnuto o rekonstruk-
ci objektu čp. 11, která v  současné době probíhá a  následně bude 
upraveno i okolí objektu.
10/ využití objektů čp. 26 (Počin), 58 (pekárna) 
objekt čp. 26 využívá v současné době o.s. Počin ke klubové činnosti, 
čp. 58 rozhodlo ZMČ prodat. V budoucnu je nutné zabývat se neutě-
šeným stavem objektu čp. 26 a jeho stávajícím využíváním.
11/ obnova zdi zámeckého parku
Jedná se o odstranění následků povodně v r. 2013. akce je ukončena.
12/ Úprava koryta rokytky v zámeckém parku
Jedná se o preventivní  protipovodňové opatření. Zahájení akce se 
v současné době připravuje.

akce MČ Praha – dolní Počernice, realizované ze strukturálních 
fondů eu v programu jPd pro cíl 2 - Praha

  1/ vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámec-
kého parku v Dolních Počernicích
akce byla  ukončena v r. 2006, bližší informace na webových strán-
kách MČ.
  2/ společné kulturní centrum Mč Praha – Dolní Počernice a Praha 14
akce byla ukončena v r. 2007, bližší informace na stránkách MČ.
  3/ informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístup-
ným internetem
akce byla ukončena v r. 2008, bližší informace na stránkách MČ.
  4/ revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních 
Počernicích – likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity
a příprava pro rozvoj podporovaného území
akce byla ukončena v r. 2008, bližší informace na stránkách MČ.

akce hl. m. Praha, realizované v MČ Praha – dolní Počernice ze 
strukturálních fondů eu v programu jPd pro cíl 2 - Praha

  1/ rekonstrukce velkého Počernického rybníka
akce byla ukončena v r. 2006, bližší informace na stránkách MČ.
  2/ rekultivace skládky – lokalita v Pískovně
akce byla ukončena v r. 2006, bližší informace na stránkách MČ.

akce realizované  ze strukturálních fondů eu v programu oPPk 
soukromým investorem na majetku  MČ Praha – dolní Počernice.

1) kompletní rekonstrukce a  vybavení volnočasového zařízení 
„orangery“, národních hrdinů 39, Dolní Počernice
akce byla ukončena v r. 2009 celkovou rekonstrukcí objektu zámecké 
oranžerie, bližší informace na stránkách MČ.

akce realizované odborem městského investora Magistrátu 
hl. m. Praha v MČ Praha – dolní Počernice
tv dolní Počernice - rekonstrukce komunikací, stavba 0134
Tato dlouhodobá akce probíhá v MČ od roku 1998 ve čtyřech základ-
ních etapách, nazvaných podle jednotlivých lokalit MČ Praha – dolní 
Počernice: a) vinohrady, B) stará obec, c) v ráji, d) vinice

a) vinohrady
Ulice již zrekonstruované:
V  Záhorském, Rtyňská, Ždírnická, Třebihošťská, listopadová (bez 
úseku mezi Podkrkonošskou a Strážkovickou – 80 m),  Strážkovická, 
Svatoňovická, kohoutovská, štěpanická, Pilníkovská, Bernartická, 
Hrabačovská, Bohuslavická, Rudníkovská, Podkrkonošská (pouze 
v úseku mezi listopadovou a Rudníkovská - 50 m), dubenecká, U ko-
nečné, lanžovská (mezi Českobrodskou a drážním tělesem)
Zbývá zrekonstruovat:
Úpická (zatím relativně dobrý stav)
Podkrkonošská (zatím relativně  dobrý stav)
Část listopadové (mezi Strážkovickou a  Úpickou, zatím relativně 
dobrý stav)
Makovská, dolnobranská, Jinonická (nová lokalita – zatím dobrý stav)

B) stará obec
Ulice zrekonstruované:
Stará obec, nad Rokytkou, Bakurinova, Hřibojedská, k Zámku, V Čeň-
ku, k Čihadlům, Za luhem, U koní
Zbývá zrekonstruovat:
Madarova (k rybníku Martiňák), na rekonstrukci a trasování této ulice 
bude mít vliv budoucí výstavba domova seniorů.

c) v ráji
Ulice zrekonstruované:
novozámecká, V Ráji, kněžická, Studenecká, Záblatská, Vlčická, Jana 
Bílka, lanžovská (včetně prostoru u nádraží Čd), Českobrodská (okolí 
zastávky MHd před „Barborkou“), ke Hrázi 
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d) vinice
Ulice zrekonstruované:
nad Rybníkem (lokalita v okolí bytových domů za velkostatkem 
čp. 4), nad Rybníkem (úsek od dálničního mostu k ul. U Výzkumu), 
Příchovická, Bezděkovská, libotovská, U  Výzkumu,  V  Pařezinách, 
V Padolině (úsek od Pražského okruhu k ul. V Pařezinách)

Zbývá zrekonstruovat:
V Padolině (část od Pražského okruhu k ul. nad Rybníkem)
nad Rybníkem (část od ul. národních hrdinů k Pražskému okruhu)

Ulice Českobrodská a národních hrdinů jsou ve správě TSk (Tech-
nická správa komunikací)

další akce hl. m. Prahy v MČ Praha – dolní Počernice:
   1/ rekonstrukce mostu přes rokytku na ul. národních hrdinů
Stavba je připravena, chybí finanční prostředky. Součástí stavby
bude i rekonstrukce pěších lávek.
   2/ Bytové domy Dolní Počernice – jih
akce má již stavební povolení, její zahájení je závislé na rozhodnutí 
samosprávných orgánů hl. m. Prahy.
   3/ rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. národních hrdinů
Stavba je připravena (SP).
   4/ Prodloužení kanalizačního sběrače „h“ do Běchovic
Stavba  byla zahájena v červnu 2014.
   5) Domov seniorů
Výstavba tohoto sociálního zařízení je situována v MČ dle územního 
plánu do míst na konci Bakurinovy ulice. Stavba bude pravděpodob-
ně realizována soukromým investorem. Je uvažováno s  počtem 100 
lůžek a  dalšími doprovodnými službami a  s  celkovými náklady cca 
170 mil. kč. V současné době je zpracována dokumentace pro územ-
ní rozhodnutí.
   6) výstavba „rekreačního parku U čeňku“ v k.ú. Dolní Počernice
Jedná se o rozsáhlý projekt, který bude zahrnovat území mezi dolní-
mi Počernicemi  a Černým Mostem. Tato akce je zařazena mezi inves-
tiční priority hl. m. Praha. V květnu 2014 byla stavba zahájena.
   7) Zámek čp. 1
V současné době je tento historický objekt sídlem dětského domova. 
Z důvodu nevhodnosti prostor pro tento účel je uvažováno s vymís-
těním dd do jiných prostor v MČ a s využitím zámku pro reprezen-
tační účely. V  r. 2011 byla ukončena rekonstrukce střešního pláště 
na starém zámku, byla provedena výměna oken a v r. 2013 byla pro-
vedena oprava zděného oplocení zámku, přilehlého k ul. národních 
hrdinů. Hl. m. Praha  připravuje celkovou rekonstrukci nádvoří a za-
hrady zámku.
8)  revitalizace svépravického potoka a chvalky
Jedná se o  projekt hl. m. Praha – odbor městské zeleně. Stavba je 
připravena k realizaci.
9) revitalizace hostavického potoka
Stavba je připravena k realizaci.
10)  realizace a rozvoj hypostezek
Hypostezky by měly být realizovány v  rámci projektu rekreačního 
parku „U Čeňku“.
11/ rekonstrukce a odbahnění rybníka Martiňák
akce byla ukončena v r. 2009.
12/ rekonstrukce a odbahnění Pr v Pískovně
akce byla ukončena v r. 2010.
13/ výstavba nové základní školy v Dolních Počernicích
akce byla rozhodnutím ZMČ delimitována na oMI MHMP z důvodu 
její celkové finanční náročnosti. V současné době je zpracovaná do-
kumentace k územnímu řízení. Přípravné a projektové práce na této 
akci byly vedením hl. m. Prahy pozastaveny z důvodu nedostatku
finančních prostředků.

investiční akce se střednědobým výhledem do r. 2016 
zajišťované v MČ Praha – dolní Počernice jinými investory.
1) Pneuservis Šafránek
Stavba je ukončena a v provozu. 
2) rekonstrukce drážního tělesa v úseku Běchovice – libeň, inves-
tor sŽDc.
Stavba je ukončena.
3) výstavba 18 jamkového golfového hřiště 
akce je ukončena, hřiště je v plném provozu.
4) výsadby  lesního porostu v lokalitě Padolina – Pastviny
akce je ukončena.
5) výstavba  obchodního centra 
Stavba na Českobrodské ul. byla ukončena v r. 2012. 
6) výsadba lesoparku „vinice“
akce je ukončena.
7) výsadby zeleného pásu podél hostavického potoka a  Štěrbo-
holské radiály
akce je ukončena.
6) rekonstrukce velkostatku čp. 4
Jedno z nejzachovalejších hospodářských stavení ve vlastnictví hl. m. 
Praha je do r. 2016 pronajato. Jeho stávající využití není v souladu se 
záměry MČ a ani HMP. V ZMČ Praha – dolní Počernice byla schválena 
ověřovací studie na nové využití tohoto objektu pro sociální, zdravotní 
a vzdělávací aktivity, cestovní ruch a využití volného času Pražanů.
7) výstavba hypomostu přes rokytku
Tento most by měl sloužit pro přechod koní i běžnou turistiku jako 
propojení prodloužené ul. Hruškovské k PR V Pískovně a dále do Re-
kreačního parku U Čeňku, ke golfovému hřišti a dále do Xaverovské-
ho háje a klánovického lesa.
8) Přemostění Pražského okruhu
Tento záměr sleduje propojení dvou již realizovaných částí cyklo-
stezky, která propojuje dolní a Horní Počernice přes Xaverovský háj 
přemostěním Pražského okruhu s vyloučením dopravy motorových 
vozidel. Tato akce by se měla realizovat současně s rozšířením Praž-
ského okruhu ze 4 na 6 pruhů.
9) výstavba respitního centra sluneční domov
akce je situována do míst při ul. národních hrdinů poblíž auto Exner 
– audi. Jejím účelem je trvalá moderní péče internátního charakte-
ru o  klienty s  kombinovaným postižením. Stavba byla již v  r. 2009 
zahájena, v r. 2014 je stavba před dokončením, ale chybí potřebné 
finanční prostředky.
10) rekonstrukce kostela nanebevzetí Panny Marie
akce probíhá průběžně za pomoci grantového systému hl. m. Praha 
v oblasti památkové péče. 
11) rekonstrukce sportovních zařízení tJ sokol Dolní Počernice
Tato akce zdárně probíhá za přispění finančních prostředků státu, hl. m. 
Prahy, MČ Praha – dolní Počernice a TJ Sokol. Většina sportovních zaří-
zení a zázemí TJ je již realizována. V současné době je dokončena rekon-
strukce dvou tenisových kurtů, zničených povodněmi v červnu 2013.
12) výstavba rodinných dvojdomů „Makovice“
v jižní části dolních Počernic. Investorem je Treuhandt Reality. 
akce byla  ukončena v r. 2013. 
13) výstavba rodinných domů – lokalita „k Zámku“
Jedná se o rozsáhlou bytovou zástavbu v severní části dolních Počer-
nic. Investorem je spol. Sekyra group (Počernice I a II s.r.o.). Je ukonče-
na výstavba 6 viladomů. Stavba dále pokračuje výstavbou rodinných 
domů etapou I a II.
14) výstavba areálu „ProDoMA“
akce je připravována na pozemku mezi Českobrodskou ul. a drážním 
tělesem ve směru na Běchovice.
15) Bytová zástavba – lokalita nová Úpická
akce je připravována na pozemcích mezi ul. nár. hrdinů a U konečné 
severně od auto Exner – audi. 
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16)   rozšíření sítě cyklostezek
Cyklostezky budou realizovány v  rámci projektu jiných investorů 
v  lokalitách Rekreačního parku U  Čeňku, podél Českobrodské ul. 
ve směru na Běchovice, podél stoky H a G a v rámci projektů nových 
bytových souborů.

V zásobníku investičních akcí nejsou vedeny havárie, stavby drobné-
ho charakteru (zastávky MHd, dopravní značení, herní prvky apod.) 
a nahodilé akce (granty, výsadby uliční  zeleně apod.).

Zpracoval:
Zbyněk Richter, starosta MČ Praha – Dolní Počernice 
Ing. Miloslav Král, zástupce starosty MČ Praha – Dolní Počernice
schváleno: usnesením ZMČ Praha – dolní Počernice č. 22.3 ze dne 
9. 9. 2013. aktualizováno: usnesením ZMČ Praha – dolní Počernice 
29. 9. ze dne 16. 6. 2013

a n k e ta
Které problémy MČ považujete 

Vy za nejpodstatnější?
vážení spoluobčané,
dovolujeme si obrátit se na Vás s prosbou o vyplnění následující 
ankety, která se týká aktuálních témat řešených v naší městské 
části. níže jsou abecedně seřazeny nejpodstatnější problémy, 
které byly občany zvoleny a odsouhlaseny dne 15. května 2014 
na 5. Fóru Zdravé Městské části Praha – dolní Počernice. Cílem 
ankety je dát všem občanům možnost vyjádřit svůj názor, které 
problémy, resp. opatření, považují za nejvýznamnější a u kterých 
je třeba zodpovědně hledat vhodné řešení. Máte k  dispozici 2 
body, resp. 2 křížky. Prosíme, označte křížkem dva problémy, kte-
ré považujete za nejzávažnější, nebo přidělte oba křížky jedno-
mu návrhu. následně budou problémy a opatření k jejich vyřeše-
ní projednávány na zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 
– dolní Počernice. o výsledcích projektu Vás budeme informovat 
prostřednictvím dolnopočernického zpravodaje.

občany navržená opatření k vyřešení 
nejpodstatnějších problémů

Častější úklid uličních žlabů

doplnění vybavení školy o interaktivní tabule a tablety

Problém bezdomovectví - obtěžování obyvatel MČ

Úklid po kočkách a psech na veřejných prostranstvích

Vybudování hřiště pro seniory

Vybudování nové školy

Vykrádání vozidel

Zabezpečení a úklid veřejného sportoviště ve 
Svatoňovické ulici

Zalesnění pozemků vpravo i vlevo od Pražského 
okruhu v oblasti Vinice

Zlepšení komunikace ve škole

Změna intervalu světelné signalizace na křižovatce 
Českobrodské/národních hrdinů

Změna trasy linky MHd 263 okolo zdravotního 
střediska do štěrbohol

Zpřístupnění školního hřiště během dne i víkendu 
pro žáky školy

anketní lístky odevZdejte do 1. 9. 2014
do schránky nebo podatelny ÚMČ Praha – dolní Počernice nebo 
do recepce hotelu Svornost.

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

Park U Čeňku 
stavba byla zahájena
Ve  středu 14. května byl na  rozhraní katastrálního území dolní 
Počernice slavnostně poklepán základní kámen dlouho očekáva-
né akce – výstavba Rekreačního parku U Čeňku. Realizace tohoto 
projektu byla zahájena po téměř desetiletých přípravách. ke cti 
všech dosavadních samospráv hl. m. Prahy a  dotčených měst-
ských částí, kterými jsou Praha – dolní Počernice, Praha 14 a čás-
tečně i Praha 20 – Horní Počernice je, že od tohoto projektu ne- 
ustoupily. Investorem projektu je hl. m. Praha – odbor městského 
investora a jeho financování je zajištěno z operačního programu 
Praha – konkurenceschopnost, který je podpořen fondy Evropské 
unie. Stavba byla zahájena I. etapou, která bude řešit volnočasové 
aktivity obyvatel, povětšině ze  sídliště Černý Most. Většina pra-
cí však bude prováděna v k.ú. dolní Počernice, kde je umístěna 
též III. etapa projektu, která má již přírodní a krajinný charakter 
a bude situována mezi rybníkem Martiňák a severní hranou byto-
vé zástavby dolních Počernic.
Může nás těšit, že u  zrodu tohoto významného celopražského 
projektu stál v roce 2004 náš starosta Zbyněk Richter, spolu s teh-
dejším starostou MČ Praha 14 Miroslavem Froňkem a náměstkem 
primátora Janem Bürgermeisterem.
S projektem je možno se seznámit po předchozí domluvě v kan-
celáři starosty MČ Praha – dolní Počernice. 

Redakční rada DPZ
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Jednání u kulatého stolu
Metropolitní plán
akce se uskutečnila v rámci Svátku sousedů, který MČ pravidelně 
pořádá pro své občany. Starosta využil této akce, které se zúčast-
ňují pravidelně téměř dvě stovky občanů, k  uspořádání kulatého 
stolu. Jediným tématem bylo projednání dosavadního průběhu 
příprav nového územního plánu – Metropolitního plánu hl. m. Pra-
ha. Za velkého zájmu cca třiceti občanů MČ byl projednán i obsáhlý 
materiál o rozvaze území dolních Počernic. Potěšitelné bylo, že ku-
latého stolu se zúčastnili převážně mladí a nově přistěhovalí oby-
vatelé MČ, kteří projevili o územní plánování velký zájem. Starosta 
občanům předložil všechny dostupné územně plánovací podkla-
dy, fundovaně odpovídal na veškeré dotazy a vysvětloval strategii 
územního plánování v MČ, která vychází ze schváleného Strategic-
kého plánu rozvoje MČ Praha – dolní Počernice. 
Uskutečněný kulatý stůl byl součástí procesu Ma 21 (udržení v kate-
gorii C), jehož principy Zdravá MČ Praha – dolní Počernice naplňuje. 
Výsledky jednání budou promítnuty do připravovaného materiálu, 
který naše MČ poskytne zpracovateli ÚP (MP) – Institutu plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy.

Markéta Brožová

Svátek sousedů
kdesi jsem četla, že hlavním tématem rozhovorů obyvatel anglie 
jsou hovory o počasí. díky vrtkavosti počasí předchozích let se toto 
téma stává stále více aktuálním i u nás. 
Tradiční Svátek sousedů, který se pravidelně koná na nádvoří na-
šeho místního úřadu vždy poslední úterý v měsíci květnu, byl toho 
zářným příkladem.
V úterý 27. 5., kolem 15. hodiny, přijela firma, která připravuje k po-
hoštění opékaná selata. Jezdí v předstihu proto, aby do 19. hodiny, 
kdy Svátek sousedů začíná, bylo maso již připravené k  podávání. 
Sotvaže však zapálili dřevo v  topeništi, mírný celodenní deštík se 
změnil v  průtrž mračen, doprovázenou hromobitím. nově rozdě-
lanému ohni pomohl až narychlo přinesený rozměrný slunečník. 
Vypadalo to, že Svátek sousedů se bude muset odehrávat pouze 
ve vestibulu a chodbě našeho úřadu. Úderem 18. hodiny déšť ustal 

a sluníčko, které vzápětí vysvitlo, pomohlo vysušit dvůr i mokré sto-
ly a  lavice. kolem 19. hodiny se dostavili sousedé. Bylo jich okolo 
sto padesáti. a byli nejen z Počernic, ale i Hostavic, Jahodnice i Pra-
hy 14. Všichni se družně bavili až do 22. hodiny. k zábavě přispělo 
nejen dobré masíčko, ale i výborné dobroty, které tradičně všichni 
přinášejí k  obohacení společné tabule. Hudba Tomášové z  kutné 
Hory hrála lidovky, country i oblíbené šlágry, při kterých si většina 
návštěvníků zazpívala i zatancovala. 
Městská část Praha – dolní Počernice, hlavní aktér a svolavatel celé 
akce, však připravil i další lahůdky, kterými byly: vystoupení taneční 
skupiny HIT Hany Jozové - představily se dívky ze zdejší  Zš, výstava 
dětských kreseb začínajících umělců tvořících při ateliéru grafič-
ky a malířky olgy Stárkové a putovní leporelo s názvem “Veselejší 
svět“, které vytvořily děti z mnoha míst České republiky. 
To, že náš pan starosta Zbyněk Richter byl pak na roztrhání při bese-
dě s občany nad Metropolitním plánem naší městské části, nemu-
sím snad ani dodávat.
opět se potvrdilo, že dobrý a zvídavý soused je k nezaplacení…
 

Vlasta Václavková 
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O dolnopočernické výtvarnici 
Iris Kolářové u příležitosti 
jejího životního jubilea  
Iris prožila dětství v  Praze, ale na  prázdniny jezdila do  dolních Po-
černic za  babičkou. Pamatuje si hlavně na  prázdninové radovánky  
s děvčaty Waltrovými, kamarádkami z Počernic a na koupání v čis-
tém Počernickém rybníku bez sinic. Její babička paní Růžena Mlčo-
chová žila v Počernicích již od r. 1935. Postavila vilku na okraji dolních 
Počernic v blízkosti pana kliky a  jeho bývalé dílny (dolnopočernic-
ký zpravodaj č. 1,2/2013). Část domu nabídla k pronájmu četníkům 
ke zřízení Četnické stanice. Četnická stanice byla v domě u babičky 
asi do 50. let, potom byla zrušena a na její místo nastoupili nájemníci 
dekretovaní národním výborem. Jméno Mlčoch jsem znala již v dět-
ství, protože nevlastní dědeček Iris, pan Mlčoch měl na  pozemku 
u vilky známé (alespoň vrstevníkům mých rodičů, nebo možná i dnes 
ještě některým obyvatelům Počernic) zahradnictví.

Iris  žije v  této vilce v Počernicích se svou rodinou od r. 1971. ona, 
její manžel Miloslav a jejich obě děti jsou všichni výtvarníci. Zde se 
povolání opravdu udrželo v rodině.
 
Iris je profesí textilní výtvarnice, po studiu na Střední uměleckoprů-
myslové škole v Praze se od roku 1982 až do současné doby věnu-
je tvorbě netkaných tapiserií “aradecor” a “artprotis”. obě unikátní 
techniky byly Československým patentem od  roku 1957. Jsou to 
techniky, kde textilní výtvarník pracuje s textilními materiály asi jako 
malíř štětcem a barvami na obrazech. Používá při tvorbě vlněné ma-
teriály dle své invence a představ a neváhá použít i textilní doplňky 
(např. krajky, síťky atd.). konečná úprava vytvořeného díla je strojní 
prošití v dílně. každý kus je originálem. dílna artprotisu pro výtvarní-
ky v Brně bohužel již zanikla a v současné době je jen při Vysoké umě-
lecké škole. dílna aradekoru je k dispozici zatím stále v kdyni. dou-
fejme, že spolu se zánikem dílen nezaniknou i tyto textilní techniky.  

od roku 1982 až po současnost se Iris kolářová zúčastnila mnoha do-
mácích i zahraničních výstav.
Její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v německu a USa.
 
I když je jubilantka Iris, řekněme již také pamětnicí, přejeme jí stále 
elán a chuť něco hezkého vytvářet pro potěchu oka i srdce. ona sama 
nám představí ukázky svých děl letos na podzim na Babím létě v dol-
ních Počernicích.  

Olga Stárková

Jubilanti z našich řad
ve III. čtvrtletí 2014
Srdečné blahopřání 
k významnému životnímu 
výročí patří našim spoluobčanům:

Červenec
Milena kočová
Jan Čížkovský
Vlastislav Smrkovský
Milada Smrkovská
Marie Čípová
Zdeňka Holubová
Vladimír Masluk
alena neradová
anna Trakslová
Helena Babičová
Marta Vogelová
olga Severová 

srPen
Marie karochová
Jan Hadač
Růžena Paloučková
Václav Stránský
Vratislav Trmal

Jiří Petrák
Pavel Broukal
František karoch
Bohumila Ruchařová

Září
Jana Taubmanová
Zdeněk Čípa
Miroslav Chudomel
Blanka Tučková
Jaroslav Mergl
František drahoš
Jaroslav klátik
Věra Holubovská
Růžena Hakenová
Miroslava Richterová
Rudolf novák

Komise sociální, zdravotní a bytová
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co všechno nás může 
v létě kousnout?
letní měsíce nejsou jen dobou dovolených a odpočinku, ale obdo-
bím, kdy jsme přece jen trochu více vystaveni všem možným nástra-
hám. Co všechno nás může kousnout v Česku? na to se budu snažit 
odpovědět.
kousnutí klíštětem přináší dvě hrozby. Jednak zánět mozkomíšních 
blan – zvaný meningitis, resp. onemocnění zvané lymeská choroba, 
neboli borelióza. Jak se zachovat, když k přisátí klíštěte dojde? nej-
důležitější zásadou je odstranit klíště co nejdříve, což znamená i co 
nejdříve ho najít. Pravidelná pečlivá prohlídka celého těla po návratu 
z přírody, či jen zahrady, by měla být samozřejmostí.
Přisáté klíště a  jeho okolí je vhodné před odstraňováním klíštěte 
vydezinfikovat, klíště následně uchopit (ideálně speciální pinzetou) 
co nejblíže kůže a  kývavými nebo krouživými pohyby odstranit 
(na směru nezáleží). Vytahování klíšťat vám mohou usnadnit i speci-
ální přípravky k tomuto účelu určené – např. přípravek IXoSafe je gel, 
který po nanesení klíště znehybní, usnadní tak jeho vyndání a záro-
veň dezinfikuje. Přípravek je dodáván v balení se speciální pinzetou 
na klíšťata.

Proti klíšťové encefalitidě je možné se očkovat, proti borelióze pre-
ventivní ochrana není.
Podle zkušeností amerických praktických lékařů je lymeská boreli- 
óza diagnostikována u jedné z jedenácti osob kousnutých klíštětem. 
Jen asi 30 % osob, u nichž se rozvine lymská borelióza, si pamatuje, 
že v době odpovídající inkubaci měly klíště. lidé v endemických ob-
lastech bývají za sezónu kousnuti klíštětem i mnohokrát. aby došlo 
k přenosu borelií, musí být klíště přisáto 36 až 48 hodin. U 60 % až 
80 % případů se objeví typický migrující erytém. Je-li pak okamžitě 
zahájena léčba, vede téměř vždy k úplnému vyléčení.
Veškeré informace o klíštěti, projevech, nemocech i léčbě se dozvíte 
na skvělém webu www.kliste-prevence.cz

jak vypadá kousnutí od blechy
Máte podezření, že se vám v bytě objevily blechy? Jak vlastně vypadá 
takové kousnutí od blechy? Poznáte jej poměrně snadno, nejčastěji 
se jedná o řadu červených teček, protože blecha kousá jakoby v tzv. 
cestičkách.
Ve  většině případů se pokousání objeví ráno, když si jej všimnete 
jakmile vstanete. když nevíte, jak vypadá kousnutí od blechy, může 
vás to v  první moment překvapit. Samozřejmě se štípance mohou 
objevit také kdykoli přes den. kousance máte od dospělých jedinců, 
kukly a larvy blech jsou nekousavé a živí se organickými zbytky, nikoli 
sáním krve.
 
hmyzí alergii u nás vyvolávají většinou včely a vosy
Včely nejsou „přirozeně“ agresivní. Bodnou většinou, když jsou ohrože-
ny nebo když cítí nebezpečí. Včelí žihadlo je ostnaté a nelze je po pro-
píchnutí kůže vytáhnout. Včela po bodnutí umírá. Její žihadlo je jako 
malá harpuna. když se včela snaží osvobodit, odtrhne se jí od těla ne-
jen žihadlo s váčkem obsahujícím jed, ale i část zažívacího traktu.

Vosy (i  sršni) jsou naopak velmi agresivní, zejména na  podzim, 
a samy napadají. Jejich žihadlo je hladké, bez ostnů. Po bodnutí je 
vosa snadno vytáhne a může proto bodnout i několikrát. Po včelím či 
vosím bodnutí pozorujete malý svědivý pupen, který většinou velmi 
brzy vymizí. nejde o alergii, ale o místní reakci na hmyzí jed.
Místní alergická reakce je větší. objevuje se bolestivý rudý otok, který 
se může šířit a přetrvávat i několik dnů.
Celkové reakce jsou nejzávažnější a  nejnebezpečnější. Projeví se 
velmi prudce celým souborem příznaků (kopřivky, otoky, zvracení, 

průjem, rýma, dušnost, anafylaktický šok). Těžká místní nebo celková 
reakce je spojena s rizikem opakované reakce v případě dalšího hmy-
zího bodnutí. Pravděpodobnost je 50 %. 

Preventivní opatření:
Vést děti k tomu, aby si nehrály v blízkosti starých kmenů a pařezů 
(časté místo vosích hnízd); neprocházet se a neběhat naboso v trávě;
nepořádat pikniky v přírodě, pozor na požívání ovoce a pití sladkých 
nápojů; neslunit se, když jste mokří, zpocení nebo natřeni protislu-
nečním olejem, který přitahuje hmyz; nenosit příliš barevné, květo-
vané oblečení; V blízkosti včel nebo vos se chovat klidně, nedráždit je 
pohybem; než si někde sednete, než vstoupíte do auta, podívejte se, 
zda tam není včela nebo vosa.

Pokousání psem
Příčinou může být špatná výchova psa – pes je neovladatelný (bez 
košíku, bez vodítka apod.), strach psa, dráždění psa, nešikovné ucho-
pení, ubližování (většinou od dětí). Pes má ke kousnutí vždy důvod. 
Většinou nejprve štěká, vrčí, ukazuje zuby, má zježenou srst u kořene 
ocasu a podél páteře, pobíhá v kruzích apod.

Charakteristické znaky úrazů kousnutím:
•   jedná se většinou o  ránu tržnou nebo tržně zhmožděnou, někdy 

může mít charakter rány bodné (záleží na síle skusu, stavu chrupu, 
velikosti psa)

•  část kůže a podkoží někdy chybějí
•  rána silně krvácí
•   může dojít k traumatické amputaci 
 prstů, nosu, ucha, skalpaci vlasové části aj.
•  nejčastějším místem je obličej, krk, horní končetiny, lýtko
•  téměř vždy jsou rány infikované a špatně se hojící
Při pokousání psem je potřebné kontaktovat majitele a zjistit, zda je 
pes řádně očkován. V každém případě je nutno vyhledat lékařskou 
pomoc.

na závěr pro trochu odlehčení - ještě máme veverky, hraboše, králíky, 
myši, užovky, mravence, v mém případě může klovnout i kohout…  
a proto radím:  „Vždy s rozvahou a dezinfekcí jistě vše zvládnete.“

MUDr. Pavel Boček

Zd
r

av
í

UPOZORNĚNÍ 
                  pán a jeho pes
dovoluji si upozornit majitele psů na termín splatnosti 2. splátky 
za psa (vztahuje se na ty, co platí 1 500 kč ročně za psy v bytových 
domech). Splatnost je 30. 6. 2014. Složenky se rozesílat nebudou. 
Žádám také ty, kteří ještě nestihli nebo zapomněli zaplatit po-
platek za psa na  letošní rok, aby tak neprodleně učinili osobně 
v úředních hodinách v podatelně ÚMČ (Po, St 8-12 a 13-17, Út, Čt 
8-12 a 13-15) nebo převodem na č.ú.: 2000712349/0800, do po-
známky napsat jméno poplatníka.
dále prosím o  respektování návštěvního řádu našeho zámec-
kého parku, kde je zákaz volného pobíhání psů (schválený již 
v  dřívějších letech Radou MČ). na  základě několika nedávných 
připomínek na chování psů a jejich majitelů v parku úřad obno-
vil cedule s  návštěvním řádem a  vyzval strážníky Městské poli-
cie k důslednější kontrole. Bohužel vzápětí byly některé cedulky 
zničeny nebo poškozeny. Buďte, prosím, ohleduplní k ostatním 
lidem, kroťte své psí miláčky a  uklízejte po  nich. MČ průběžně 
doplňuje do košů sáčky na psí exkrementy, ale někdy je spotřeba 
příliš veliká nebo padnou za oběť různým nenechavcům. Je mož-
no si je také vyzvednout v podatelně úřadu.
 Markéta Brožová
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Skotsko 
v Dolních Počernicích
Jako již tradičně se v červnu konala na zahradě chráněné dílny 
sv. Prokop u červeného javoru, pro někoho známé spíše jako
Prádelna – mandl, letní slavnost.
letos se nesla v duchu Skotska, a tak pánové dorazili v kiltech, dámy 
v kostkovaných sukních a ten kdo opravdu nic takového ve svém 
šatníku neměl, dorazil alespoň v modro – bílé kombinaci (skotské 
národní barvy).

Všechny příchozí přivítala lochnesská obluda v našem jezírku, která se 
tentokrát nechala i vyfotit. do menu jsme zařadili pravé skotské speci-
ality jako např. lososovou pomazánku z mrkve, tlačenku z lochnesky 
nebo haggis z listového těsta plněný zelím s uzeným masem.
Jako překvapení jsme si nacvičili originální skotský tanec, který jsme 
odskákali za malebného zvuku dud. Součástí slavnosti byly i skotské 
hry, kde největší úspěch zaznamenala soutěž „Zažeň skota do ohra-
dy“, ale i hod kládou, kamenem či skotské střiky se všem líbily.
k dokreslení pravé skotské atmosféry nám dopomohlo i počasí, ne-
boť hned v úvodu se spustil prudký déšť. Zkrátka zahradní slavnost 
se nám vydařila a teď už se všichni těšíme na prázdniny!

Gabriela Zdražilová

Sochařské symposium
V sobotu 31. 5. 2014 vyvrcholilo při dětském dnu v dolních Počer-
nicích sochařské symposium, které bylo zahájeno již ve středu 28. 5. 
Tématem symposia byl „Vodní svět“ a zúčastnili se jej významní uměl-
ci, kteří svými nástroji a šikovnýma rukama přetvářeli neživé kmeny 
v  umělecká díla. Jako materiál byly použity kmeny stromů, které 
musely být z bezpečnostních důvodů pokáceny v zámeckém parku  
po  loňských červnových povodních. Hotová díla budou umístěna 
na vhodných místech v naší MČ tak, aby je mohli obdivovat jak naši 
občané, tak i návštěvníci dolních Počernic. o  jednotlivých sochách 
a jejich autorech bude veřejnost informována prostřednictvím popi-
sek, které budou u soch umístěny.
naše poděkování patří společnostem Golf resort Černý Most, Bea 
a Počernický pivovar, které spolu s MČ Praha – dolní Počernice zajis-
tili financování symposia.

Ing. Miloslav Král, zástupce starosty

MC Veselý čertík
čeká prázdninový režim, kdy organizujeme dva příměstské tá-
bory. klub bude po  celé 2 měsíce pro veřejnost uzavřen. dě-
kujeme všem svým klientům za přízeň a budeme se těšit opět 
v září na viděnou na našich pravidelných kurzech. Podrobnosti 
o podzimním rozvrhu naleznete na našich webových stránkách 
www.veselycertik.cz.

krásné léto plné pohody
a radosti Vám přeje celý tým 
MC Veselý čertík

Výzva
Dejte nám vědět o zajímavých lidech, kteří žijí nebo žili v Dolních 
Počernicích, či k nim mají jakýkoliv vztah. Nemusí jít vždy o špič-
kové umělce, lékaře, sportovce, ale například o lidi, kteří pomá-
hají, mají svého koníčka nebo pracují v zajímavém oboru.

Víte-li o někom, prosíme, kontaktujte nás, osobně nebo 
telefonicky v místní knihovně (tel. 281 931 553), informačním cen-
tru (281 865 754) nebo na úřadě MČ (281 021 093), 
e-mail: knihovna@dpocernice.cz. 
 Redakční rada



12

Po
Po

le
s

letošní oslava dne dětí, kterou pravidelně v Praze – dolních 
Počernicích pořádá naše městská část, měla od předchozích, 
pořádaných pouze v prostorách zámeckého parku, naprosto 
odlišný charakter. S  nápadem uspořádat  Pohádkový les při-
šlo mateřské centrum Veselý čertík, které sídlí již několik let 
v prostorách Panského dvora (bývalý dolnopočernický pivovar). 
nejprve požádali Radu MČ o  propůjčení zámeckého parku 
a o kostýmy z našeho „masopustního fundusu“. Jejich nápad 
byl natolik zajímavý, že jsme se domluvili na  společné akci. 
Rozdělili jsme si jednotlivá pohádková zastavení, nakoupili 
vuřtíky i vody a zajistili další, nesoutěžní program v zámeckém 
parku včetně lunaparku a prodejních stánků.

Trasa pochodu vedla ze zámeckého parku ke břehům říčky Ro-
kytky, přírodní rezervací V Pískovně a dále pak k rybníku Mar-
tiňák, kde se trasa otočila zpět k dolním Počernicím do lipové 
aleje Madarovy ulice. Poslední zastávky byly v novém parčíku 
vzniklém rekultivací bývalé skládky (za hřbitovem) a na dvoře 
informačního centra. Zámecký park byl současně startem i cí-
lem. Pro mnohé návštěvníky bylo putování doslova objevné, 
co se týká objevování místních přírodních pokladů a nových 
romantických zákoutí. 
na  trase, která měřila zhruba 4 km bylo dvanáct zastavení, 
ve  kterých na pochodníky čekaly nejen pohádkové postavy, 
které bděly nad správným splněním jednotlivých úkolů, ale 
i zajímavé odměny (nejen věcné, ale i ihned konzumovatelné). 
V cíli pak každý obdržel poukázku na špekáček, která jej oprav-
ňovala k tomu, aby si mohl tuto vonící odměnu sám opéci  při 
tradičním „Velkém buřtopeku“. a navíc, kdo měl štěstí, mohl si 
v závěru ještě vytáhnout nějakou zajímavou cenu z tomboly.

Pro někoho náročný, pro jiného „brnkačka“- Pohádkový po-
chod byl skvělou ukázkou toho, že když se ruka k  ruce vine, 
tak se dílo i  přes drobné nedostatky podaří. Za  to patří náš 
veliký dík autorce „Pochodu“ paní Markétě kokoškové i všem 
jejím „čertíkovským“ pomocníkům. nemalá zásluha za zdárný 
průběh dne dětí náleží zdejší základní škole, dětskému domo-
vu, Salesiánskému středisku mládeže, rytířům ze společenství 
Molechet, pracovníkům místního úřadu i těm všem ochotným 
spoluobčanům, kteří se zasloužili o  to, aby letošní den dětí, 
pořádaný v sobotu 31. 5., patřil k těm vydařeným.
       
 Vlasta Václavková

Zajímavá je i  statistika - Pohádkového lesa se zúčastnilo cca 
450 dětí - z  toho 396 dětí bylo zapsáno: Praha 14 - 155 dětí, 
Dolní Počernice - 80 dětí, Praha 9 - 46 dětí, ostatní části 
Prahy (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10) - 72 dětí, okolí Prahy (Klecany, 
Veltrusice, Benešov, Šestajovice, Jirny, Mělník, Úvaly, 
Kounice, Praha – západ, Praha – východ) - 43 dětí.

foto: Martin Féneš a Kateřina Václavková

Pochod pohádkovým lesem, 
zkrátka PoPoles
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První světová válka
a dolnopočernické rodiny

První válečný globální konflikt, který se označuje též jako Velká vál-
ka (nebo před r. 1939 pouze jako světová válka) vypukl před sto lety. 
Bezprostředním podnětem k 1. světové válce se stal atentát na ra-
kousko-uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, 
jehož 28. června 1914 zastřelil v Sarajevu (v Bosně, v r. 1908 si císař 
František Josef I. Bosnu a Hercegovinu přisvojil) Gavrilo Princip. 
důvodů vedoucích k válce však bylo mnoho, navíc v průběhu před-
cházejících let i desetiletí rozpory mezi světovými mocnostmi (tý-
kající se sfér vlivu, kolonií, trhů apod.) narůstaly a  zostřovaly se. 
Již v roce 1879 vznikl dvojspolek (německo a Rakousko-Uhersko), 
k nimž se v r. 1882 přidala Itálie. naopak Francie a Rusko podepsaly 
spojeneckou smlouvu v r. 1894, poté došlo k uzavření dalších smluv, 
jimiž se k nim připojila Británie, a vznikla tak dohoda. 
Po  atentátu již nebylo k  válce daleko. 28. července vyhlásilo Ra-
kousko-Uhersko válku Srbsku, přidávaly se další státy. Itálie do vál-
ky vstoupila až v  r. 1915 – ovšem nikoli na  straně Trojspolku, ale 
dohody. 1. světová válka se rozhořela na západní i východní frontě, 
na Balkáně, na italské frontě, na Blízkém východě i na mořích. 
V kronice dolnopočernické školy nalezneme pochopitelně zápisy lo-
ajální k rakouskému mocnářství i císařské rodině. nakolik byly oprav-
du upřímné se můžeme jen dohadovat, nicméně následující pová-
lečné zápisy napovídají, že šlo o podporu spíše „povinnou“. I  tak se 
dozvídáme podrobnosti o nelehké situaci obyvatelstva ve válečném 
zázemí, kde byly zavedeny např. potravinové lístky a kde brzy po vy-
puknutí války začali občané trpět nedostatkem základních potřeb 
i nedostatkem pracovních sil odvedených do rakousko-uherské ar-
mády. Tyto problémy ještě prohloubila slabá úroda obilí v roce 1915 
i krutá zima 1916–1917, jejímž důsledkem byla také horší úroda.  Žáci 
se spolu s učiteli účastnili shromáždění i mší na oslavu císařské rodiny 
a význačných vojenských úspěchů nebo prosebných průvodů. Zapo-
jovali se také do válečných – peněžitých i jiných – sbírek, zhotovovali 
i oděvní součástky pro armádu. 
Úporné střety, střídavá vítězství, ofenzívy i vleklé zákopové boje tr-
valy více než čtyři roky. Situaci na  východní frontě zkomplikovaly 
události v Rusku – po Únorové revoluci, v níž padl carský režim, pro-
běhla 7. listopadu další revoluce (Říjnová), kterou se k moci dostali 

bolševici. Ti uzavřeli 3. března 1918 v Brestu-litevském s německem 
separátní mír. Tato změna situace měla velký vliv také na postavení 
čs. legií v Rusku, přesto se jim podařilo obsadit téměř celou Transsi-
biřskou magistrálu a dobýt všechna velká města na Sibiři. Přesun ně-
meckých sil z východní fronty na západní v r. 1918 již neměl předpo-

kládaný úspěch a ztroskotala 
i  rakousko-uherská ofenzíva 
na  Piavě. Jednotlivé země 
žádaly dohodu o  mír: Ra-
kousko-Uhersko podepsalo 
příměří 3. listopadu, 11. lis-
topadu po prohlášení císaře 
karla I. zaniklo. osamocené 
německo příměří podepsalo 
ve stejný den v Compiègne – 
tehdy také skončily boje 
1. světové války.
Tolik jen velice stručný his-
torický nástin událostí – po-
drobnou historii bitev, ofen-
zív, taktických plánů, stejně 
jako fakta o  účasti našich 
vojáků v nich či o vzniku le-
gií i Československa lze najít 
v  rozsáhlé literatuře. Za ne-
méně podstatné či podstat-
nější se považují změny, kte-
ré Velká válka přinesla. Už 

jen skutečnost, kolik lidských životů v ní vyhaslo, což dokládají snad 
v každé obci památníky padlým, a kolika dalším lidem tak vzala je-
jich blízké a  ovlivnila způsob jejich života materiálně, existenčně, 
neměla dosud obdoby. o tom, jak 1. světová válka bezprostředně 
zasáhla naprostou většinu rodin i u nás v dolních Počernicích, svěd-
čí i 29 jmen na pomníku padlým v 1. světové válce, který byl na pro-
stranství před dnešním úřadem MČ postaven v roce 1925. Při po-
sledním předválečném sčítání lidu v roce 1910 bylo přítomno v naší 
obci 807 obyvatel. neznáme sice přesný počet odvedených mužů, 
nicméně i přesto je číslo zahynulých vysoké, vždyť téměř třicet ro-
din (v obci stálo při posledním sčítání lidu zatím 82 domů) muselo 
přijmout smutnou zprávu o smrti syna, otce, manžela…
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krutost 1. světové války nám osvětlí malý „výlet“ do dvou rodin pad-
lých vojáků. na pomníku nás zarazí dvě stejná příjmení – Brunner. 
Jednalo se snad o shodu jmen, bratry, syna s otcem či vzdálenější 
příbuzné? digitalizované matriky nám situaci pomohou osvět-
lit: Rodina Josefa Brunnera, vrchnostenského kočí, syna kateřiny 
Brunnerové ze Žehušic nedaleko Čáslavi, a  jeho manželky anny 
Josefy, rozené koudelové z dolních Počernic čp. 47, byla poměrně 
početná. nejdříve, po sňatku v roce 1877, žili v čp. 1 (tedy na zám-
ku, v místě služby), kde se jim narodily děti Berta, antonín, Josef, 
Engelbert a r. 1887 albert, který však zanedlouho zemřel. další děti 
už přišly na svět v domku čp. 69, který Brunnerovi vystavěli: dvojča-
ta anna a albert (Vojtěch) se tu za pomoci zkušené porodní báby 
Marie Petříčkové narodila 26. prosince 1890 a ještě o necelé tři roky 
později přibyla dcera Marie, provdaná v roce 1914. anna se vdávala 
za Františka Přibyla v roce 1910, v dolních Počernicích ale nejspíše 
zůstala – v lednu 1918 byla zapsána jako majitelka rodného domu. 
Celkem tedy měli Brunnerovi osm dětí, což byl počet poměrně vy-
soký, ale koncem 19. století ještě ne neobvyklý. V matrice úmrtí pro 
dolní Počernice, která je vedena do r. 1900, zjišťujeme, že z těchto 
dětí zřejmě zemřelo pouze jedno, chlapec albert r. 1887. Zda byli 
odvedeni do 1. světové války všichni čtyři mladí Brunnerové, neví-
me, je to však pravděpodobné. o nejstarším antonínovi nemáme 
bližší zprávy, o  Edgelbertovi se dozvídáme, že se v  r. 1911 oženil 
ve Svojanově, mohl tedy počátkem války žít už mimo dolní Počer-
nice (přesto byl nejspíše také odveden). na pomníku najdeme jmé-
no Josefa (narozen 7. února 1883), který údajně padl 22. října 1914 
v  boji u  Stanislavi v  Haliči. I  on byl již ženatý. Brunnerovi oplakali 
i syna alberta (narozen 1890), jenž 7. srpna 1915 podlehl tyfu ve vo-
jenské nemocnici v  Praze na  Hradčanech, kde se léčil po  zranění 
z bojů na haličské frontě. Pro oba bratry se tedy osudnými staly již 
jedny z prvních těžkých bojů. 
Také Chabrovi, kteří bydleli v  domku čp. 65, měli více synů. Fran-
tišku Chabrovi, krejčímu původem z  nadějkova, a  jeho manželce 
anně, dceři obecního strážníka duška z  čp 25. (u  Rokytky, dříve 
obecní pastouška, pak zde bydlívali obecní strážníci), se r. 1882 
narodil syn Josef, pak r. 1885 Tomáš, následoval v r. 1888 František 
a konečně Emil, jenž patří mezi 29 mužů „z pomníku“. Emil naruko-
val jako třiadvacetiletý (narodil se 5. dubna 1891) počátkem války. 
Patřil, podobně jako Brunnerovi, mezi první padlé – alespoň podle 
přípisku v matrice narození, který uvádí, že padl v šabaci v Srbsku 
v roce 1914. Větší štěstí měli jeho bratři – více se můžeme dozvědět 
o Tomášovi. když ho ve věku 29 let odvedli, byl již ženatý. Jeho prv-
ním (i posledním) rakousko-uherským útvarem se stal 8. střelecký 
pěší pluk, ke kterému byl přidělen jako vojín. Stopu v pramenech 
k Tomášovi nacházíme 14. září 1916, kdy je označen za raněného. 
do  zajetí se dostal na  italské frontě v  srpnu 1917 u  Canalle. Jako 
mnoho jiných rakousko-uherských zajatců z  českých zemí se i  on 
přihlásil do čs. legií. Stalo se tak 12. února 1918 v Padule, pak ko-
nal službu jako vojín u 34. čs. střeleckého pluku. Válka pro Tomáše 
Chabra, velitele skupiny jízdy čs. vojska z Itálie, skončila v červenci 
1919. Tomáš i jeho bratr František (v roce 1927 byl zapsán v pozem-
kových knihách spolu s manželkou Marií jako majitel domu čp. 65) 
se po válce rozhodli vystoupit z katolické církve: u jejich jmen v ma-
trice je připsáno „odpadl k bezvyznání“. I to býval důsledek prožité-
ho ve válečných letech.
Válka tedy s  sebou přinesla nejenom politické změny, kterými 
na  troskách předválečných struktur vznikaly nové státy, ale k  dů-
sledkům války patřily také kulturní, morální, náboženské i sociální 
změny – „starý“ svět, jehož významná přeměna začala v 19. století, 
vzal po 1. světové válce už zcela za své. nejinak tomu bylo i v dol-
ních Počernicích.

Markéta Stehlíková

jk PoČin v létě
Jezdecký klub se jako každým rokem na letní měsíce přesouvá 
na pastviny  ke Golčovu Jeníkovu, kde  budeme s koníky trávit 
léto na dětských jezdeckých a voltižních táborech. areál klubu 
ale rozhodně zahálet nebude.  
klub získal grant hl. města Prahy, odboru životního prostředí, 
na nové oplocení jízdárny a ohrazení prostoru uvnitř areálu pro 
malá zvířata tak, aby byl umožněn vstup veřejnosti do areálu 
a nehrozilo, že nám koza či ovečka potrká malé děti. Připravu-
jeme umístění informačních tabulí jak v areálu, tak v jeho bez-
prostředním okolí.  Pro zájemce chystáme i přednášky o zvířa-
tech z  různých pohledů. Zároveň  nabídneme od  září novou 
formu hiporehabilitace – aktivity s využitím koní, které bude-
me moci realizovat právě díky obnovenému ohrazení jízdárny.  
od září se tedy můžete těšit na nové aktivity klubu a zároveň 
jiný vzhled jízdárny. 

Zápis do jezdeckého kroužku proběhne
8. září od 16.00 do 18.00 hodin

přímo v areálu jk Počin, 
ulice V Ráji. Přijímáme děti od 10ti let. 

hipoterapie
bude zahájena 15. září. 

Těšíme se opět v září. Hanka Špindlerová

(Hnůj v letních měsících není možné odebírat, protože je areál uzavřen.) 
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Noc kostelů 
V  pátek 23. května od 18. hodiny začala v  celé České republice již 
popáté akce, kdy se otevřely kostely a modlitebny s připraveným kul-
turním programem. Tak tomu bylo i u nás v dolních Počernicích, kde 
náš kostel v tento den navštívilo několik desítek návštěvníků.
návštěvníky přivítal administrátor farnosti otec Pavel Čáp spolu se 
starostou zdejší městské části Zbyňkem Richterem. letos byl pro-
gram tématicky zaměřený na  ikony. Ten, kdo zavítal do  prostoru 
kostela, měl možnost si prohlédnout nejen vzácné románské mal-
by, ale i několik originálních děl pravoslavné bulharské ikonografky 
Cvetomiry Cetkové. Jedna z autorčiných vystavených ikon s vyobra-
zením zesnutí Panny Marie, bude pravděpodobně v tomto roce  na-
instalována v presbytáři našeho kostela. návštěvníci měli možnost se 
s autorkou seznámit a zeptat se jí na to, co je zajímalo. Tématu ikon 
a ikonografie byla věnována i úvodní přednáška otce Pavla.
Pro návštěvníky byl připraven malý dárek, tak jako každým rokem,  
perníček z dílny Haničky Jirsákové. doufáme, že kromě toho milého 
hmatatelného dárku se nám podařilo návštěvníky obohatit o nové in-
formace a příjemné zážitky. děkujeme všem návštěvníkům i všem, kte-
ří pomohli zajistit zdárný průběh noci kostelů v dolních Počernicích.

Marcela Krňávková

Benefiční koncert 
na opravu varhan v kostele 
v Dolních Počernicích a adopce 
varhanních píšťal
Už potřetí se v našem kostele nanebevzetí Panny Marie uskutečnil 
benefiční koncert na  opravu našich varhan. konal se v  úterý 10. 6. 
a myslím, že ti kdo na něj přišli, nebyli rozhodně zklamáni. Svým zpě-
vem nás mile potěšil a příjemně naladil soubor legatě pod vedením 
sbormistryně alžběty Churáčkové. I  tentokrát byl jako bonus pro 
posluchače připraven prodej dortíků a  koláčů od  cukrářky Gábiny 
Pluhařové, která díky svému sladkému umění neměla o  zákazníky 
nouzi, a tak se všechny skvostné lahůdky  prodaly. Výtěžek z koncer-
tu a prodeje dortů v celkové hodnotě 7 375 kč byl věnován na opra-
vu našich varhan. děkujeme všem, kteří se přišli potěšit poslechem 
hudby a podpořit tak naši sbírku. Stále spoléháme na podporu všech, 
kteří chtějí jakýmkoli obnosem přispět. V kostele je k dispozici ozna-
čená kasička, ale dárci mohou peníze posílat také na  účet farnosti 
2400040748/2010 pod v.s. 1890. 
Podrobnou zprávu o stavu a opravě varhan najdete na našich webových 
stránkách www.farnost-dolni-pocernice.cz  v rubrice  oprava varhan.
Jako další možnost příspěvku na  rekonstrukci varhan je adopce 
varhaních píšťal. na našich webových stránkách v tabulce, kde jsou 
uvedeny píšťaly spolu s  cenou a  vysvětlením, si vyberete volnou 
píšťalu a požádáte si o rezervaci vybrané píšťaly e-mailem na adre-
su farnost.dp@atlas.cz. Žádost o tuto rezervaci musí obsahovat ná-
zev píšťaly (rejstřík + klávesa), vaše jméno, adresu a telefonní číslo. 
do  14 dnů od  rezervace zašlete peníze na  bankovní účet farnosti 
2400040748/2010 pod v.s. 1890. Pokud peníze nedojdou na  účet 
do 14 dnů, bude Vaše rezervace zrušena, aby si mohl píšťalu adop-
tovat jiný zájemce. adopce píšťaly je jednorázovým příspěvkem 
na opravu varhan bez dalších závazků. Všichni adoptivní rodiče na-
šich píšťal dostanou pamětní list a pokud budou souhlasit, jejich jmé-
no bude uvedeno v seznamu v našem kostele. U příspěvků 1 000 kč  
a vyšších na požádání vystavíme potvrzení pro daňové přiznání.
kontaktní informace potřebujeme, abychom se s Vámi mohli spojit 
v případě, že vámi vybranou píšťalu si již adoptoval jiný zájemce. 
Všem dárcům, kteří nám přispěli a nebo přispějí, ze srdce děkujeme.

Marcela Krňávková

na poutní slavnost 
nanebevzetí Panny Marie 
v našem kostele

Tak jako každý srpen, i  letos pořádá naše farnost poutní slav-
nost. Ta se uskuteční v neděli 18. srpna v kostele nanebevzetí 
Panny Marie v dolních Počernicích s následujícím programem. 

8.30 Modlitba růžence 
9.00 slavnostní mše svatá,  
 následuje pohoštění za kostelem
11.30 otec Pavel Čáp posvětí novou ikonu
12.00 Zakončení poutě modlitbou anděl Páně 

Všichni jste co nejsrdečněji zváni.

Marcela Krňávková
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a léto v Orangery
na konci dubna jsme oslavili čarodějnický den. děti přišly v doprovo-
du rodičů v čarodějných kostýmech a my učitelé jsme si pro ně při-
pravili spoustu stylových soutěží a her. Závěrem čekala na každého 
čaroděje a čarodějnici malá odměna – dáreček a Mezinárodní letecký 
průkaz.
V květnu jsme uspořádali tradiční zahradní slavnost na počest svát-
ku všech maminek. Ty nám napekly různé dorty, koláče, muffiny 
a spousty jiných dobrot. o té nejlepší rozhodovaly děti svým hlaso-
váním. na oplátku si pro maminky děti z každé třídy připravily krát-
ký kulturní program. ačkoli počasí nebylo ideální (typicky májové), 
děkujeme rodičům a dětem za účast a vytrvání. Jako každá akce se 
i tato nesla v přátelském a pohodovém duchu. 

V  květnu nás také navštívili budoucí dentální hygienici se svým 
osvětovým programem Bílá stolička. Zábavnou formou děti poučili 
o správné hygieně zoubků a o zdravé výživě. Stejně tak zajímavý byl 
i program pořádaný lesy Praha o Včelím království. děti měly mož-
nost nahlédnout do  včelí domácnosti, vyzkoušet si funkce trubce, 
královny, hlídače úlu i čističů. Mohly si vyzkoušet, jak včely vidí, ja-
kým tanečkem se dorozumívají a dověděly se mnohé o životě tohoto 
nesmírně důležitého hmyzu. 
den dětí jsme u nás ve školce oslavili karnevalem. děti přišly v kostý-
mech a uspořádali jsme karnevalovou diskotéku. největší červnovou 
akcí však byl bezesporu den otců. Ten jsme oslavili v tropickém dnu 
v  přilehlém parku. Celé odpoledne bylo věnováno výhradně tatín-
kům a jejich dětem. Maminky zde působily především jako psychická 
podpora při soutěžích, které jsme si pro tatínky a děti připravili. a jaké 
soutěže to byly? Zatloukání hřebíků na čas, střelba z praku, transport 
dítěte v kolečku na čas a prokázání znalostí o svém dítěti – říct datum 
narození, barvu očí a oblíbenou hračku. První ročník oslavy dne otců 
se velmi vyvedl a děkujeme všem zúčastněným tatínkům za odvahu, 
soutěživost a za to, že přišli strávit příjemné odpoledne se svými po-
tomky. Poslední školkový den ve školním roce se konal oblíbený klo-
boukový den. děti přišly s nejrůznějšími módními kreacemi na hlavě 
a opravdu byl jeden klobouk originálnější než druhý.
a co nás čeká dále? kromě posledního prázdninového týdne bude 
v létě školka v plném proudu, prázdninový program je jako vždy na-
bitý a ještě toho máme spoustu před sebou. Výlety, hry a dvě noco-
vání dětí ve školce – akce, kterou si užívají a těší se z ní děti, učitelé 
a jistě i rodiče.
 Hanka Švamberková

Ze života 
MŠ DUHA …
28. května jsme s  malým předstihem oslavili Mezinárodní den dětí. 
Ráno ochotné maminky pomocí barev na obličej z našich kluků a děv-
čat udělaly tygry, spidermany, motýly, hady, kočičky… Také nás navští-
vili hasiči ze Satalic. Vyprávěli nám o své práci, ukázali nám svou výstroj 
i výzbroj. děti nejvíce zaujala prohlídka hasičského auta a samozřejmě 
možnost chopit se opravdové hasičské hadice a „jít do akce“.

dále k nám zavítal pan Semecký se svými dravci. děti se dozvěděly 
něco nového z jejich života a mohly se aktivně zapojit do jejich vý-
cviku. V měsíci červnu jsme viděli dvě divadelní představení a třída 
Hvězdiček se zúčastnila poznávacího pásma o keni.
16. června jsme se rozloučili s našimi předškoláky. nechyběla velká 
pohádková crazy show se spoustou písniček a soutěží, opékání buř-
tů, vypouštění balónků přání a večer jsme zakončili zpíváním s kyta-
rou a nocováním ve školce.
Poslední akcí letošního školního roku byl výlet do Starých hradů u Ji-
čína. Mladší třídy navštívily pohádkovou  půdu, kde viděly princeznu, 
prince, rytíře i nějaké draky. Starší děti pak spatřily pohádkové skle-
pení s vodníky, čerty, obry. nechyběly ani soutěže a nějaká maličkost 
na památku.
Závěrem bychom chtěly velmi poděkovat firmě Syrovátka za  celo-
roční bezplatné sekání školní zahrady, firmě oresta za rekonstrukci 
šaten třídy Broučků a všem rodičům za nejen finanční, ale i materiální 
pomoc.
Přejeme vám krásné prázdniny plné odpočinku a  nezapomenutel-
ných zážitků a v září se budeme těšit na naše děti a 26 nových kluků 
a holčiček.

Jarka Pasáková, učitelka třídy Kvítka



18

Zá
k

la
d

n
í š

ko
la Závěr školního roku

Nachýlil se nám konec dalšího školního roku a v naší ZŠ budou prázd-
niny opět ve znamení úprav, malování a dalších rekonstrukcí.
Rád bych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům školy za od-
vedenou a náročnou práci, rodičům popřál příjemné letní dovolené, 
dobrou spolupráci s naší školou v dalších letech a našim dětem klidné 
prázdniny.

rozloučení
dovolte mi, abych se krátce rozloučil s naší bývalou kolegyní a dlou-
holetým zaměstnancem naší Zš paní Zdeňkou davidovou. navždy 
nás opustila dne 30. 5. 2014. S úctou vzpomínáme.

Česko sportuje
Jaro se mimo jiné neslo na naší Zš také ve znamení sportu. V rámci 
projektu Česko sportuje, se naše Zš zapojila do olympijského více-
boje. děti od první až po devátou třídu v rámci projektových sportov-
ních dnů nebo během běžných hodin TV zdolávali úskalí šesti disci-
plín. Běh na 500 m (1000 m II. stupeň), 60 m nebo člunkový běh, hod 
kriketovým míčkem, skok do dálky z místa, výdrž ve shybu a hluboký 
předklon. školy byly hodnoceny podle procent zapojených žáků, 
a naše Zš se umístila v rámci celé ČR v první pětině, ze zapojených 
pražských škol jsme skončili na krásném třetím místě. děkuji tímto 
všem žákům i učitelům, kteří se poctivě věnovali přípravám i samot-

né realizaci. Věřím, že i příští školní rok se tohoto sportovního projek-
tu zúčastníme.

dravci v dolních Počernicích
V  pondělí 9. 6. se začali nad místním fotbalovým hřištěm vznášet 
draví ptáci. Základní škola zde měla, s  laskavým souhlasem oddílu 
kopané, přednášku a ukázku způsobů lovu dravců. děti spatřili orla 
bělohlavého, sovu pálenou, supa, karančo a dalších zhruba 20 druhů 
dravců. Celá akce společnosti Zeyferus byla na velmi vysoké úrovni 
a sklidila jak od dětí, tak i pedagogů velký obdiv. 

Mgr. Jiří Schwarz, ředitel školy

Květen v 5. třídě
Hned na začátku května jsme společně navštívili národní památník 
na Vítkově. Pro děti byl objednán k vlastivědě vzdělávací program:  
„Český lev se probouzí“, jehož tématem je vznik Československého 
státu a státní symbolika. děti si zde připomněly, proč je 28. října stát-
ní svátek, kdo byli legionáři a proč byl postaven památník na Vítkově. 
dále jsme zde navštívili expozici „křižovatky české a československé 
státnosti“, která zachycuje významné události v našich dějinách. 
Ještě před odjezdem na školu v přírodě proběhla v hodině vlastivě-
dy přednáška na téma kraje ČR, kterou si pro žáky připravil Ing. Petr 
kratochvíl, poradce v cestovním ruchu se zaměřením na ČR. a i když 
děti ukázaly, že kraje naší republiky dobře znají, dozvěděly se nové 
informace z každého  regionu v oblasti gastronomie, kultury, zvyků 
a méně známých, ale o  to zajímavějších míst. Žáci, kteří se aktivně 
zapojovali do diskuze, byli odměněni dárky. 

Štěpánka Kratochvílová

Škola v přírodě
když jsme přijeli na školu v přírodě do doks, tak jsem hned věděla, že 
se mi tam bude líbit. Hráli jsme různé hry, vyzkoušeli jsme si střelbu 
z  luku a  koupali jsme se v  bazénu. navštívili jsme Máchovo jezero  
a jeli jsme parníkem, bylo to krásné. další dny se nám zkazilo počasí. 
šli jsme do  města, navštívili jsme Muzeum k. H. Máchy, podle kte-
rého se pojmenovalo Máchovo jezero. Byla o něm napsána spousta 
knih, které si někteří z nás koupili. šli jsme také na Bezděz, cesta byla 
dlouhá, ale stála za to. Bylo to tam hezké, šli jsme do věže a měli jsme 
počítat schody. nevím jak ostatní, já napočítala 161 schodů. Poslední 
večer jsme měli závěrečnou diskotéku. V pátek ráno jsem si zabalili 
a odjeli zpět do dolních Počernic. škola v přírodě se mi líbila, bylo 
tam hodně zábavy a spousty kamarádů. 

Laura Mikušková, žákyně 5. třídy
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Žáci 8. třídy navštívili v rámci výuky dějepisu, občanské nauky a finanční gramotnosti výstavu v národním muzeum s názvem „Já na to 
mám“. Mohli zde vidět proměnu platidel v historii, ale i to, co peníze a bohatství znamenají pro lidi v různých dobách. Žáci nejen že viděli 
spoustu zajímavých věcí, zároveň se zapojili aktivně vypracováváním úkolů v pracovních listech. 

Plavba na Vltavě
děti ze školní družiny navštívily v květnu Muzeum 
karlova mostu, kde součástí programu je i  plavba 
po Vltavě a Čertovce. kapitán lodi dětem vyprávěl 
o  historii karlova mostu, a  o  povodí Vltavy. Měly 
možnost vidět staré fotografie např. z  povodní. 
V  muzeu zase obdivovali způsob stavby a  histo-
rii samotného mostu. I  když toto téma dětičky ze 
šd ve školních lavicích teprve čeká, prohlídka byla 
uzpůsobena jejich věku a děti se zájmem pozorně 
poslouchaly. 

Štěpánka Kratochvílová

Anglie 2014
někteří žáci druhého stupně se zúčastnili týdenního výletu 
do  anglického městečka Hastings. Během týdne jsme na-
vštívili řadu krásných a známých míst z celé anglie. Hřebem 
celého týdne byla ovšem návštěva hlavního města londýn. 
Zde jsme si prošli nejznámější místa a koncem dne jsme se 
nalodili na malou lodičku, která nás odvezla k nultému po-
ledníku na Greenwich, kde na nás čekal autobus. Celý týden 
bylo krásné, slunečné počasí a všichni jsme si výlet na ma-
ximum užili!

Eliška Šťastná, žákyně 7.třídy

Celostátní projekt: 
Společně dokážeme cokoliv...aneb 
...pojďme stvořit BAREVNĚJŠÍ SVĚT /3.B/

/Rozšíření informací z minulého čísla.../

Putovní výstava v dolních Počernicích byla slavnostně zahájena v pro-
storách šPEJCHaRU dne 12. 5. 2014 hlavní organizátorkou Simonou 
Heřtusovou z neziskové organizace komunita pro lidský rozvoj, která 
pohovořila o  nápadu, realizaci, smysluplnosti a  dalším plánu s  tím-
to dílem dětských snů. Za  přítomnosti pana ředitele Zš Mgr.  Jiřího 
Schwarze, rodičů a  dalších vážených hostů, byla po  krátkém rozver-
ném hudebním vystoupení spoluautorů nejdelšího leporela výstava 
otevřena veřejnosti. V průběhu týdne docházelo v prostorách výstavy 
k neopakovatelným setkáváním a konverzacím. někteří návštěvníci se 
do prostor dětských snů a přání vraceli denně, aby odcházeli znovu 
obohaceni a povzneseni nad realitu skutečného života.
Pro velký úspěch této výstavy nabídla prostory nejdelšímu leporelu 
i další atraktivní místa v dolních Počernicích.

Velice děkujeme za bezplatné poskytnutí překrásných prostorů
šPEJCHaRU vedení léta Páně, za propůjčení sálu vedení hotelu
SVoRnoST, Úřadu MČ Praha – dolní Počernice a Mš dUHa.

Výstava putovala dolními Počernicemi od 12. 5. do 16. 6. 2014. Svoji 
pouť odstartovala již loni v červnu, navštívila souběžně dvěma směry 
31 míst v naší republice a vyvrcholila 18. 6. 2014 BaREVnÝM dnEM 
ve Starém purkrabství na Vyšehradě, kdy se obě části leporela opět 
spojily. Bohatým programem popřály BaREVnĚJšíMU SVĚTU děti 
zapojené do tvorby lEPoREla, společně se hrálo, zpívalo a tvořilo. 
kompletnímu leporelu bude nyní poskytnuto stálé výstavní místo, 
o kterém Vás budeme informovat.

Celému dílu a hlavně dětem přejeme, aby se výtvarné ztvárnění je-
jich snů stalo reálnou skutečností.

 Ivana Hájková
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Ukázková hodina 
českého jazyka v 1.A 
Jednoho květnového rána jsme měli možnost navštívit ukázkovou hodinu našich prv-
ňáčků a zjistit, jak jim to ve škole jde.
opět, po tolika letech, jsme usedli do školních lavic a s napětím očekávali to pravidelné 
a neoblomné školní zvonění. Hodina začala a my jsme nahlédli pod pokličku učitelského 
řemesla. Pod vedením paní učitelky Bradáčové nám děti předvedly, co se od září naučily. 
Byly aktivní a moc šikovné, i když u některých tréma přece jenom sehrála svoji roli. Bá-
ječný nápad, jak zapojit rodiče do nenásilné a hravé formy vyučování, potěšil a pobavil 
nejen nás, ale samozřejmě i děti. V závěru hodiny nás děti „odměnily“ básničkou a vlast-
noručně vyrobenými dárečky.
Věřím, že mohu mluvit za všechny přítomné rodiče. děkujeme za příjemně strávený čas 
a možnost zúčastnit se výuky našich báječných dětí.

Za rodiče dětí  z  1. A   Jana Hodačová-Cízlová

Škola v přírodě 
koncem školního roku vyjeli žáci I. B  poprvé na školu v přírodě do Černého dolu v krko-
noších. Počasí jim přálo a týden si patřičně užili. Výuka probíhala interaktivně v přírodě 
a čas byl zasvěcený především sportu. absolvovali tři celodenní výlety po horách, denně 
se koupali v bazénu a využívali i saunu, zvládli orientační závod, soutěžili, hráli si a na-
vštívili i služebnu horské služby, kde si mohli prohlédnout dispečink, ošetřovnu a další 
přilehlé prostory a pomůcky. Setkali se i s pánem hor - krakonošem. děti byly báječné 
a domů přijely s mnoha zážitky. 
Po nás odjely na švP obě 2. třídy do Českého ráje a 4. třída se vydala do štědronína  v již-
ních Čechách. Určitě se i oni budou těšit na příští švP, tak jako my.

PaedDr. Eva Drnková

Toulcův dvůr
16. května žáci školní družiny navštívili farmu zvířátek v Toul-
cově dvoře. děti si mohly prohlédnout, pohladit, pochovat 
a  nakrmit zvířátka, která na  farmě žijí. dětem se na  farmě 
moc líbilo, proto ji opět brzy navštívíme.

Martina Zdychová
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Žáci 3.A se určitě ve škole nenudí...
V polovině května vyjela naše třída na školu v přírodě do chaty diana v Harrachově. Zpočátku nám krkonoše ukázaly svou odvrácenou tvář. Tři 
dny byla stále mlha, chladno a pršelo. My jsme si z toho ale nic nedělali a navzdory počasí jsme pobývali co nejvíce venku. Hráli jsme etapovou 
hru Chyťte Bycha a plnili různé záludné úkoly. naučili jsme se šifrovat, uzlovat, střílet ze vzduchovky, orientovat se v lese. navštívili jsme také 
místní sklárnu, kde jsme viděli skláře při práci a koupili si nádherné suvenýry. Poslední tři dny nás sluníčko vzalo na milost. Jeli jsme lanovkou 
na Čertovu horu, viděli Rokytnici, Ručičky a dvoračky. nejvíce se nám líbil Mumlavský vodopád. Prošli jsme si Včelí stezku hraběte Harracha, kde 
jsme se naučili mnoho zajímavého ze života včel. na liščí stezce jsme si zase krásně pohráli na lesních hřištích. Moc rádi se někdy do krakonošova 
království vrátíme.
Po návratu ze školy v přírodě nás čekaly další akce - sbírali jsme staré mobily (celkem 110 ks) ve prospěch goril ze Zoo Praha, zúčastnili jsme se 
zde dne s alíkem. dále jsme nasbírali několik pytlů víček pro malého alexe z Českého Brodu. navštívili jsme Galerii 14 na Černém Mostě, kde byl 
náš spolužák adam král oceněn za 2. místo, které získal se svým obrázkem na téma Pražské legendy a strašidla. dále nás čekala beseda s myslivci 
v Xaverovské hájovně za sběr kaštanů pro zvířátka. školní rok jsme završili v parku Mirakulum Milovice, zúčastnili jsme se projektu Přírodovědec-
ké fakulty Uk druhohory a pak jsme se pobavili v lanovém centru a prošli si lesní stezku. a nyní „Hurá! nastaly prázdniny!“

Mgr. Hana Hubáčková
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Dětský domov
Pohár na spartě vyhrála Plzeň
dětské domovy hrály na Spartě národní finále turnaje o pohár české fotbalové 
reprezentace 2014. na šesti hřištích týmů Gambrinus ligy – Fk Teplice, FC Vikto-
ria Plzeň, Fk Baumit Jablonec, Sk Slavia Praha, FC Baník ostrava a FC Zbrojovka 
Brno – odehrálo letos šest kvalifikačních turnajů celkem padesát týmů z dětských 
domovů z celé republiky. 
do národního finále, které se hrálo 19. května v tréninkovém centru aC Sparta 
Praha, postoupilo šestnáct nejlepších týmů, mezi nimiž byl i tým dolních Počer-
nic. Pohár české fotbalové reprezentace si nakonec odvezl dětský domov z Plz-
ně, když ve finále porazil tým z dětského domova klánovice. nejlepším střelcem 
turnaje se s patnácti góly stal Václav kutlák z Horního Slavkova, nejlepší hráčkou 
turnaje pak Jana Tučková z dolních Počernic. 
S úsměvem dorazil na hřiště i Tomáš Rosický, dlouholetý patron turnaje dětských 
domovů, kapitán české fotbalové reprezentace a hráč londýnského arsenalu FC. 
„Mám radost, že fotbal kluky baví a Pohár české fotbalové reprezentace rád pře-
dám vítěznému týmu,“ řekl čerstvý vítěz anglického poháru, slavného Fa Cupu. 
kromě fotbalistů dětem přivezli dárky i dlouholetí partneři turnaje: Fotbalová 
asociacie ČR, společnosti Puma, Steilmann a Stones, Pro Football, Městská část 
Prahy 6. Tradičně mezi hosty nechyběli ani Petr Pečený, rocker a právník, Jakub 
kohák, režisér a herec a zástupce klubu aC Sparta Praha Tomáš křivda. 

PoZvánka na 3. roČník
akce pro sportovní nadšence

PraŽský triatlon
Praha – dolní Počernice

neděle 20.7. 2014
(start a cíl u Počernického rybníka)

prezentace závodníků 7.30 – 9.00 hodin
různé kategorie dle obtížnosti a věku

více na
www.htriatlon.cz

dětský domov a školní jídelna v Praze 9 – dolních Počernicích 
vás zve na

16. ročník Běhu Babího léta 
6. září 2014 v zámeckém parku

• drobnost pro každého kdo dokončí běh 
• pro první tři medaile, diplomy a cena

Přihlášky od 9.30 hod., nejpozději 10 min. před startem 
své kategorie nebo předem na e-mailové adrese 
dd_dolpoc@volny.cz a tel. 281 930 129.

Závod je zařazen do Poháru Pražských Běžeckých nadějí 2014.

Startovné se neplatí, je možno dobrovolně přispět na provoz 
Dětského domova.

kontakt:  dětský domov a školní jídelna dolní Počernice, 
Martin lněnička 

tel.: 602 873 693, 281 930 521, 281 930 129
e-mail: dd_dolpoc@volny.cz 

DD CUP
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ATLETICKÉ ZÁVODY
atletický oddíl pod vedením Míši kolcové a Tomáše krále zorga-
nizoval v neděli 15. června na hřišti u zdejší základní školy závody 
pro děti. Soutěž byla otevřená, mohli se zúčastnit jak místní, tak 
i přespolní, navštívili nás třeba z Újezdu, z Horních Počernic i z tro-
chu vzdálenějších kašperských Hor. Moderování závodu se výborně 
zhostil ředitel dětského domova Martin lněnička a nezbytnou po-
moc na jednotlivých stanovištích zajistilo pár rodinných příslušníků 
a přátel oddílu. 

 V 9 hodin se začali trousit první nedočkaví závodníci k prezenci jed-
notlivých disciplín. Soutěžilo se v několika základních disciplínách, 
např. běh na 60 m, skok z místa a hod míčkem (pro ty nejmenší) až 
po čtyřboj – běh na 60 m, skok daleký, skok vysoký a běh na 800 m 
(pro starší děti). Po trochu nečekaném náporu u prezence a vydává-
ní startovních čísel (navštívilo nás kolem padesáti závodníků) byly 
po 10. hodině zahájeny první běhy výstřelem ze startovní pistole.
Počasí nám přálo, myslím, že si to děti i dospělí užili - alespoň tak 
soudím dle spokojených výrazů jejich tváří. a i když všichni medaili 
vyhrát nemohou, tak na pomyslném stupni vítězů za snahu a  fair 
play chování stál každý z nich. Zrovna tak jako organizátoři, bez je-
jichž pomoci by se toto krásné nedělní dopoledne neuskutečnilo. 
a za to jim patří velký dík.

Markéta Brožová

„VOTVÍRÁK“ na kurtech
V sobotu 17. května proběhl v našem tenisovém areálu turnaj „Votví-
rák“. akci zorganizoval správce Tonda Zoubek spolu s předsedou So-
kola Petrem Polcarem u příležitosti dokončení a předání zrekonstruo-
vaných spodních kurtů. Pozvání ke hře přijal i pan Balvín, jehož firma 
rekonstrukci prováděla. díky jejich perfektně odvedené práci na kur-
tech a  také díky některým brigádníkům z  řad Sokola jsme konečně 
mohli začít využívat areál v plném provozu na všech čtyřech kurtech.
Turnaj byl zahájen slavnostním přípitkem z obrovité lahve šampaň-
ského a  pak už se předem rozlosované dvojice odebraly na  kurty 

k  prvním deblovým zápasům. Hráčů bylo kolem dvacítky a  aby se 
stihlo vše odehrát, hrálo se na jeden set. I tak se finálový zápas kvůli 
vytrvalému dešti, který přišel okolo druhé hodiny, už nestihl dokončit. 
nicméně pak už jsme si mohli nerušeně vychutnat všechno to výbor-
né pohoštění, co pro nás nachystaly dobré duše květa s Janou, které 
se starají o zázemí tohoto areálu. a někteří kurty „zavírali“ až v hodně 
pozdních hodinách. 
Ještě jednou děkujeme všem organizátorům a zúčastněným za pří-
jemně strávený den a hlavně velké díky těm, kteří se podíleli jakýmko-
liv způsobem na úspěšném dokončení úprav tenisového areálu.

Markéta Brožová

Fotookamžiky katky Tomekové z 

16. ročníku Memoriálu lucie hanušové 
který se konal ve dnech 17. a 18. 5. v zámeckém parku 

dolních Počernic.
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hřiště Zš   od 9.00 hod.
 XVIII. ročník  TURnaJE V odBíJEnÉ SMíšEnÝCH  dRUŽSTEV

areál Závodiště u koní   od 13.00 hod.
 JEZdECkÝ PaRkUR

ZáMek ( čp.1, ul. národních hrdinů)
dEn oTEVŘEnÝCH dVEŘí

Budova Bývalého Pivovaru – rodinný klub 
veselý Čertík
dEn oTEVŘEnÝCH dVEŘí

ZáMecký Park    po celé odpoledne

BUnGEE JUMPInG (pod hrází rybníka)
Výcvikový tábor dŘEVĚnÉ MEČE
JíZdY na HUCUlSkÝCH koníCH
SkákaCí naFUkoVaCí  HRad
aQUaZoRBInG a další
TRŽIšTĚ - STánkoVÉ  oBČERSTVEní

úřad MČ (stará obec 10)    po celé odpoledne  
VÝSTaVa TaPISERIí Iris kolářové
Výstava výtvarných prací žáků Zš

Zdravá Městská Část Praha – dolní PoČernice 
spolu se základní školou, dětským domovem, TJ Sokol,  společenstvím Molechet, o. s. Počin, 

r. k. Veselý čertík, Panským dvorem dolní Počernice, a o. s. SlUnEČní PaPRSEk 

vás zvou na

v Praze – dolních Počernicích, která se bude konat 
v sobotu dne 13. září 2014

od 09.00 do 22.00 hodin v zámeckém parku 
a přilehlých objektech v Praze – dolních Počernicích

XIX.  ZAHRADNÍ  SLAVNOST
„BABÍ  LÉTO 2014“

aMFiteátr v ZáMeckéM Parku   od 13.00 do 22.00 hod.

RANGERS BAND
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

promluví  starosta MČ Praha – dolní Počernice Zbyněk RICHTER  a  MUdr. Pavel BoČEk o charitativním poslání BaBíHo lÉTa

V hudebním  bloku v průběhu odpoledne vystoupí populární zpěvačky

HANKA KŘÍŽKOVÁ  a  MONIKA ABSOLONOVÁ, 
STEAMBOAT STOMPERS, BUMERANG, DOBRÉ RÁNO BLUES BAND,

KRISTýNA  ŠTROMAJEROVÁ a DANIEL MECA, 4.am (rocková kapela z Polska), 
CZ (bez kouře), LAST STATION

slovem provází
JaRoSlaV SUCHánEk

V průběhu odpoledne a v podvečer propojí jednotlivá vystoupení  kapel taneční  skupiny aT STUdIo doMIno PRaHa
pod vedením IVY BIČIšŤoVÉ a populární  MaŽoRETI aRTRoSE  z Hořic v Podkrkonoší

oBřadní síŇ (nový hřbitov, Bakurinova ul.)
VÝSTaVa SoCH Mgr. Milana kuzici

inForMaČní  centruM, stará obec čp.6   15.00 hod.
PoHádka o PEJSkoVI a koČIČCE
po celé odpoledne  Výstava: „kouzlení se špejlemi Jiřího ToPInkY“
po celé odpoledne  SBíRkY REGIonálníHo MUZEa
   a „není závin jako štrúdl…“

návštěva informačního centra možná
ještě v neděli 14. září 2014 od 10.00 do 16.00 hodin.

doPrava
vlak: z Masarykova nádraží ve směru na kolín
autobusy Mhd: Palmovka č. 109, depo Hostivař č. 163 a č. 263, 
Horní Počernice a Háje č. 296

oBČerstvení
lÉTa PánĚ - al MUlIno - CaMPInG Sokol - FRESTo GUSTo
HoTEl SVoRnoST - PEnSIon ČESkÝ STaTEk - ČínSká RESTaURaCE
kIoSkY V ZáMECkÉM PaRkU

Koná se za každého počasí
Vstupné dobrovolné
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SMS InfoKanál
vážení spoluobčané,
městská část Praha – dolní Počernice uvažuje o zavedení dalšího 
způsobu získávání důležitých informací o dění v městské části. 
Jedná se o možnost provozování sMs infokanálu, který umož-
ňuje zasílání těchto informací na zaregistrovaná čísla Vašich mo-
bilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS). Jedná se 
například o  info při krizových situacích, uzavírkách místních 
komunikací, plánovaných odstávkách vody, plánovaných pře-
rušeních dodávek elektrické energie, mimořádných změnách 
v provozní době úřadu apod.
Služba je cílená spíše na  ty obyvatele, kteří nemají přístup 
na internet. Pro občany bez mobilního telefonu je sms doru-
čena v  hlasové podobě na  pevnou linku. Pro ostatní je nyní 
k dispozici na našich webových stránkách alternativa v podo-
bě odběru nových informací a  změn (nutno se zaregistrovat 
– ikona na hlavní stránce). SMS nebo e-maily dostává příjemce 
zdarma, služba je hrazena z rozpočtu MČ.
Pokud Vás tato nabídka zaujala, sdělte, prosím, Vaše kontaktní 
údaje: osobně v podatelně úřadu 
 e-mailem na podatelna@dpocernice.cz 
 telefonicky na tel.: 281 021 093-4 
V případě většího počtu zájemců by tato služba mohla být 
zavedena v druhé polovině roku 2014.

WHITE SPoRT
• prodej značkového sportovního zboží • vyplétání 

tenisových raket • zapůjčení testovacích tenisových raket

značky: YonEX - VÖlkl - PRInCE - HEad - WIlSon

Černý Vlastislav tel.: 775 777 973
nad Rybníkem 4 obchod@telesis.cz
190 12 Praha 9 – dolní Počernice www.whitesport.cz

inzerce

dodávka • MontáŽ • servis
 telefonů, bezpečnostních systémů EZS, 

CCTV, kabeláže slaboproudé 
i silnoproudé

nad Rybníkem 4 190 12 Praha 9 dolní Počernice
tel: 775 777 973 servis@telesis.cz www.telesis.cz

telesis technologies s.r.o.

KOMINICTVÍ
SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

TEL.: 775 132 921

www.kominictvinemec.cz

dolnopočernický zpravodaj / ročník XXiX / číslo 5,6 / 2014 vychází v červenci 2014 
vydává: Zastupitelstvo MČ Praha – dolní Počernice, Stará obec 10, 190 12 Praha – dolní Počernice, IČo 00 240 150. Periodický tisk – vychází 5x ročně
distribuce: zdarma do všech domácností MČ Praha – dolní Počernice. Registr. č. 310006184 
redakční rada: MUdr. Pavel Boček (předseda), Světla Parkanová (editor), Phdr. dagmar Jílková, olga Stárková, Vlasta Václavková, 
Mgr. Markéta Stehlíková, Markéta Brožová, Hana Jirásková, Mgr. Tomáš Jirsák Havran, Ivana Hájková, ak. mal. Roman Franta.
Za obsah textů odpovídají jejich autoři.
www.praha-dolnipocernice.cz
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www.sebikova-a-reality.webnode.cz

JSEMVÁŠ REALItNÍ MAKLÉŘ
PRO tUtOOBLASt

Bydlím sVámi
a jsem vám k dispozici

JSEMVÁŠ REALItNÍ MAKLÉŘ PRO tUtOOBLASt

Bydlím sVámi a jsem vám k dispozici

MILENA ŠEBÍKOVÁ
tel.: 725 693 662

MILENA ŠEBÍKOVÁ

KONtAKty:

tel.: 725 693 662
milena.sebikova@century21.cz

Vážení podnikatelé,
máte-li zájem o umístění placené inzerce pro firmy a podnikatele 
z regionu dolní Počernice a MČ Prahy 14 v rámci připravovaného 
vydání „Rádce občana a podnikatele“ správního obvodu Praha 14 
v nákladu 10 000 ks s roznosem do poštovních schránek domác-
ností a firem, kontaktujte jiřího šebestu, tel. 608 027 489,
e-mail: sebesta.ujezd@tiscali.cz

termín vydání: 4. čtvrtletí 2014, uzávěrka inzerce 31. 8. 2014

 

 

 

 

   Soukromá zubní ordinace 
                Dental Vita s.r.o. 
                                   P IJÍMÁ NOVÉ 

 
                    Sokolovská 535/147 
                    100 m od metra Palmovka 
                    tel. :  776  682  422  

 
                    

PACIENTY

                    www.dentalvita.cz


