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Informace RMČ

Úvodník
Nastal čas dovolených, někdo se vydává na
cestu do cizích zemí – k moři, velehorám, za
poznáním, za dobrodružstvím... Někdo nepřekročí hranice naší republiky a užije neméně krásné prázdninové dny. Ať už se vydáte
kamkoliv, oddychněte si, obohaťte se novými
zážitky a načerpejte sílu pro každodenní povinnosti.

Rada na svých zasedáních v období od
25. 4. 2012 do 20. 6. 2012 m. j.

Zasedání bylo ukončeno po té, kdy nebyl dostatečným počtem hlasů schválen program.
15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha
– Dolní Počernice dne 20. 6. 2012
1. Projednání závěrečného účtu MČ Praha
– Dolní Počernice za rok 2011
■ souhlasí s celoročním hospodařením MČ
Praha – Dolní Počernice za rok 2011 bez
výhrad
2. Projednání výsledků 3. Fóra MČ Praha
– Dolní Počernice
■ bere na vědomí výstupy z jednání 3.
Fóra Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice
a pověřuje starostu zajištěním ankety za
účelem ověření 10 problémů, vygenerovaných z jednání tohoto fóra a předložením
výsledků ankety s návrhem na řešení ověřených problémů na zasedání ZMČ ve IV.
čtvrtletí r. 2012
3. Prodej movitého majetku umístěného
v č.p. 2 a 3 spol. Počernický pivovar s.r.o.
■ schvaluje
a) kupní smlouvu na úplatný převod movitého majetku spol. Počernický pivovar s.r.o.
za celkovou cenu 544 934 Kč
b) formu splátek za úplatný převod, uvedený v bodu a) tohoto usnesení a to tak, že
splátky budou hrazeny na účet MČ Praha
– Dolní Počernice ve výši 27 246,70 Kč po
dobu 20 let, splatných vždy do 30. 6. příslušného kalendářního roku
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■ Smlouvu o možnosti provést stavbu na ci-

■ dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebyto-

zím pozemku se spol. Počernice II, s.r.o.,
IČO 247 56 750, týkající se uložení dešťové
kanalizace do pozemku parc. č. 1576 v k.ú.
Dolní Počernice, v rámci stavby „Dolní Počernice – V Čeňku – II. etapa“

vých prostor v č.p. 587 ze dne 1. 10. 2002
se spol. AT, s.r.o. na dobu určitou do 30. 9.
2017

■ umístění 16 ks neosvětlených reklamních

I nformace ZMČ
14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha
– Dolní Počernice dne 11. 6. 2012

tabulí o velikosti 3 m x 1,25 m na obou stranách konstrukce mostu přes komunikaci
Štěrboholská radiála

beneckou bude projíždět pouze linka MHD
č. 109 a linky 263 a 296 nebudou zajíždět
do zastávky Dolní Počernice. Dále bude
umožněno stání vozidel v ul. Dubenecká
vlevo ve směru jízdy. Tato dopravní opatření budou v platnosti cca 2 měsíce. Vzala
na vědomí prohlášení zástupců ROPIDu
a investora, že další požadavky občanů
ul. Dubenecká z technických a ﬁnančních
důvodů nelze akceptovat.

schválila:
■ zadání opravy zjištěných závad na asfaltových místních komunikacích na základě
kontrolní prohlídky ze dne 2. 4. 2012

Šťastný návrat všem přeje redakce

■ návrh dopravního řešení před areálem zá-

4. Projednání dalšího postupu ve věci
prodeje nemovitosti č.p. 605
■ revokuje své usnesení č. 10.5 z 16. 1. 2012
a pověřuje Radu MČ zajištěním prodeje
nemovitosti č.p. 605 ve Rtyňské ul. včetně
přilehlých pozemků parc. č. 1220 a 1221
v k. ú. Dolní Počernice prostřednictvím
spol. Amazing time s.r.o. za minimální cenu
3 390 000Kč včetně všech kroků, které je
třeba v souvislosti s tímto prodejem učinit,
s výhradou odsouhlasení nabízené kupní
ceny
5. Projednání záměru na změnu zadávacích
podmínek výzvy na prodej objektů č.p.
68 a 393
■ revokuje usnesení č. 11.3. ze dne 5. 3.
2012

■ schvaluje zadání nového výběrového
řízení na prodej půdních prostor objektů
č.p. 68 a 393 se zapracováním možnosti
navýšení pozednice těchto objektů max.
o 70 cm, přičemž plnění tohoto úkolu je
v mil. Kč
Rekonstrukce
č.p. 11
Nákup čistícího
stroje

podmíněno vypracováním statického posudku na možnost zvýšené zátěže obou
objektů, který by vyzněl ve prospěch tohoto navýšení
6. Projednání návrhu na majetkové vyrovnání mezi MČ Praha – Dolní Počernice
a PhDr. Věrou Uhrovou
■ souhlasí s vyrovnáním majetkových vztahů s PhDr. Věrou Uhrovou formou směny
poměrných částí pozemků parc. č. 1553/2
a pozemků parc. č. 620 a 619 vše v k.ú.
Dolní Počernice bez doplatku
7. Rozpočtový výhled MČ Praha – Dolní
Počernice na roky 2013 – 2023
■ schvaluje rozpočtový výhled investičních
akcí MČ Praha – Dolní Počernice na roky
2013 – 2023 (viz. tabulka)
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písemné podobě na
úřadě MČ.
Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová
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■ navržené kompromisní řešení, kdy ul. Du-

kladní školy – zřízení kruhového objezdu
a vytvoření čtyř stání pro obsluhu ZŠ a zadání zpracování projektové dokumentace
spol. Pro-Consult, s.r.o.

■ zajištění přistavení 4 ks VOK na bioodpad
pro občany MČ v r. 2012, hrazené z rozpočtu MČ

■ zakoupení a umístění dvou laviček bez
opěradel k dětskému hřišti v ul. V Záhorském za cenu 9 264 Kč (včetně DPH)

■ umístění sídla spol. Zanoza, s.r.o. na adrese Národních hrdinů č.p. 3, Praha 9, Dolní
Počernice

■ Smlouvu o budoucí smlouvě nájemní na
objektu č.p. 312 v ul. Národních hrdinů se
spol. Fresco Gusto s.r.o.

Index čistoty
V MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
BUDE PROBÍHAT MONITORING
ČISTOTY

■ navýšení úhrady drobných oprav v pronajatých bytech ze strany nájemců do výše
1 000 Kč s účinností od 1. 7. 2012

■ záměr projektu Presco Gusto – kavárna
v č.p. 312 dle předložené projektové dokumentace na akci stavební úpravy a změna
užívání objektu č.p. 312 Praha – Dolní Počernice

■ zadání zpracování žádosti o dotaci z „Operačního programu životní prostředí“ na nákup zametacího stroje spol. MYLAND s.r.o.

■ výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení díla
„Úprava školních kabinetů na dílnu, ZŠ
Praha 9, Dolní Počernice “

■ žádost MŠ DUHA o navýšení kapacity dětí

na pozemek parc. č. 714/6 v k.ú. Dolní Počernice a s prodloužením stávajícího STL
plynovodu a přípojky na pozemek parc. č.
714/6 v k.ú. Dolní Počernice dle předloženého návrhu

■ předloženou projektovou dokumentaci ke
stavbě „Přisvětlení a stavební úpravy
přechodu pro chodce ul. Českobrodská
– Lanžovská“

■ smlouvu se spol. Tomovy parky s.r.o. na
dodání a montáž dvouhoupačky do ul. Příchovická za cenu 49 278 Kč (včetně DPH)

■ umístění pojízdného gastro karavanu s prodejem občerstvení a nápojů na pozemku č.
parc. 1433/1 v k.ú. Dolní Počernice (u rybníka Martiňák) v termínu od 22. 6. 2012 do
30. 9. 2012

■ zakoupení benzinové sekačky za cenu nepřevyšující 12 000 Kč (včetně DPH) pro potřeby MČ

■ úpravu rozpočtu MČ v jednotlivých měsících
■ přijetí sponzorských darů pro ZŠ a MŠ
DUHA
vzala na vědomí
■ zprávu o hospodaření MČ Praha – Dolní
Počernice za období 1 – 3/2012 bez připomínek

■ zápisy z jednání komisí RMČ, výborů ZMČ
a redakční rady DPZ

■ realizaci prodloužení veřejného řadu splaš-

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

kové kanalizace v ul. Svatoňovická a přípojky

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

na 108 s účinností od 1. 1. 2013

Jak jsme již uvedli v minulém čísle zpravodaje, zapojila se naše městská část do pilotního projektu Index čistoty. 6. června 2012 měla veřejnost možnost se s připravovaným projektem blíže
seznámit na kulatém stolu. S pomocí vás, kteří jste se zapojili do ankety, bylo vybráno 5 lokalit,
na kterých bude od září 2012 do dubna 2013 monitoring čistoty probíhat. Byly stanoveny tyto
lokality: zastávka MHD „Dolní Počernice“ v obou směrech, křižovatka ulic Českobrodská a Národních hrdinů a její okolí, dětské hřiště „Radost“ v ul. Ke Hrázi, zastávka ČD a přilehlé okolí,
okolí mateřské školy a zdravotního centra ve Svatoňovické ulici.
Monitoring čistoty bude provádět vyškolený kontrolor. Každou z výše uvedených lokalit navštíví 1 krát týdně a zaznamená, jaké druhy odpadů a v jakém množství se v lokalitě vyskytují.
Výsledkem měření budou číselné hodnoty, které budou vyjadřovat, do jaké míry je lokalita znečištěná, respektive, jak působí na občany co do estetiky a zdravotní bezpečnosti. Na základě
analýzy výsledných dat se bude městská část snažit realizovat taková opatření, která efektivně
přispějí ke zlepšení čistoty veřejných prostranství.
Projekt „INDEX ČISTOTY – METODIKA PRO STANOVENÍ ČISTOTY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ“
má za cíl přenést dobrou praxi ze Švýcarska do České republiky. Nositelem projektu je společnost
MCN, o.p.s. Projekt byl podpořen v rámci grantového systému Magistrátu hlavního města Prahy
pro oblast životního prostředí.
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Výstavba nového nákupního
centra

ZKOUŠKY ČESKÝCH ARBORISTŮ

Jak jsme Vás již v našem zpravodaji informovali, vzniká nové nákupní centrum na ulici
Českobrodská (za benzinovou stanicí).

Úpravy arboreta
zámeckého
parku
MČ Praha – Dolní Počernice obdržela v červnu letošního roku od Hl. m. Prahy dotaci ve výši 170 tis.
Kč na úpravy stromového patra zámeckého parku
v Dolních Počernicích. V rámci arboristických prací
bude provedeno kácení cca 15 stromů, které jsou
buď zcela suché nebo je jejich poškození takového
charakteru, že stromy jsou nebezpečné nebo neperspektivní. U mnoha stromů, které se nacházejí
poblíž cestní sítě je třeba provést bezpečnostní řez
tak, aby návštěvníci parku nebyli ohroženi padajícími větvemi. Vzhledem k tomu, že náš zámecký park je přírodní památkou, bude povolení na
výše uvedená opatření vydávat Odbor životního
prostředí MHMP na základě žádosti naší MČ. Na
provádění odborných prací oslovíme nejméně tři
ﬁrmy se zkušenostmi v oboru arboristiky k podání
cenové nabídky.
Práce budou prováděny v období vegetačního klidu, avšak případy, u kterých hrozí vážné nebezpečí, budou řešeny co nejdříve.
Žádáme proto naše občany i ostatní návštěvníky zámeckého parku, aby se zde v době prováděných prací pohybovali se zvýšenou opatrností. Tato výstraha
platí zejména při úpravách stromů na hrázi Počernického rybníka.
Pokud by se kdokoliv blíže zajímal o výše uvedené
sdělení, rád podám detailní informace po předchozí
domluvě.
Zbyněk Richter, starosta

Prodej palivového
dřeva
V souvislosti s připravovanými arboristickými úpravami v zámeckém parku bude naše MČ nabízet
k prodeji dřevo z pokácených a prořezaných stromů.
Zájemci o palivové dřevo se mohou hlásit v podatelně ÚMČ, kde jim budou sděleny o této akci bližší
informace.
ÚMČ Praha – Dolní Počernice
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Vybráno z akcí konaných
v Dolních Počernicích
V pátek 25. května se konala v Dolních Počernicích neobvyklá akce. Sjelo
se zde několik studentů, kteří k nám přišli složit zkoušku s názvem „Certiﬁkace českého arboristy“. Naše MČ poskytla k tomuto účelu prostory informačního centra pro písemnou část zkoušky. Pro praktickou část, která
obnášela výsadbu stromů, byl vyhrazen prostor v zámeckém parku a pro
výchovný řez stromů byla poskytnuta část lipové aleje, vedoucí k rybníku
Martiňák. Všichni účastníci akce si podmínky, které jim naše MČ nabídla,
velice pochvalovali, o čemž svědčí i osobní poděkování hlavního organizátora akce Ing. Jaroslava Kolaříka Ph.D. V rámci tohoto poděkování nám
natrvalo zůstaly dva „cvičné“ stromy – javory, které jsme vysadili v zámeckém parku v místech kde jejich poškození starší „bratři“ budou na podzim
letošního roku pokáceni.

Zeptali jsme se investora stavby – ﬁrmy JTH
Group a.s., zastoupené paní Plešmídovou Antálkovou – na informace, které naše občany
zajímají asi nejvíce.
Jak velké bude nákupní centrum, kolik zde má
být prodejen a jaký sortiment budou obchody
nabízet?
Celková plocha projektu je cca 3 300 m2,
otevřeny by zde měly být prodejny: potraviny Billa, drogerie Rossmann, zverimex,
KiK textil, tabák a další volné plochy máme
k pronájmu.

Zbyněk Richter, starosta

Kdy bude stavba dokončena – tedy spíše,
kdy bude centrum otevřeno pro zákazníky?
Nejpozději v září letošního roku.

JINOTAJ KLUB POZNÁVÁNÍ
ZÁŽITKEM A HROU

Jaké další stavební práce souvisejí s výstavbou nákupního centra?
Počítá se s výstavbou parkoviště, přístupových cest a úprav s tím spojených.

„Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.“ (Gándhí )

Předposlední červnová sobota odstartovala
cyklus edukačních kurzů projektu HERo. První
z nich byl věnován tématu vyjednávání a pojat zcela v novém duchu koncepce vzdělávání
a rozvoje osobnosti pomocí deskových her.

k řešení krizové situace
ve hře a vznikají první
konfrontace, padají názory a hledá se řešení. Je
poutavé sledovat, jak hry
dokáží sbližovat, ještě
před chvílí tu sedělo šest
nováčků, nyní už vystupují jako tým, který má
svůj první úkol – hrajte
hru a vyjednávejte. Aniž
by o tom vědomě přemýšleli, učí se navzájem
různé postupy a dávají si rady i lekce do života. Reﬂexe na závěr hry zdůrazňuje hlavní
principy, vede k zamyšlení nad tím, co se dělo
a nabádá k tomu, co udělat příště jinak, líp,
a vede k poznání sama sebe a toho, co já jako
individualita v životě potřebuji.

Vítr si pohrává se závěsy na oknech, v místnosti je útulno a horko se k zapáleným účastníkům přes tučné listy muškátů zdobících
parapety vůbec nedostalo. Lektor Jirka v pozici lotosového květu zaujatě sleduje dění
u herního stolu. Skupina se právě dostala

První skupina se tu sešla z různých koutů
Prahy, prošla celým programem velmi úspěšně a domů si odnášejí nejen poznatky o vyjednávání, ale hlavně praktickou zkušenost
z reálných situací, kdy si vyzkoušeli, jak postupovat a za čím jít. Setkala se tu zajíma-

A tak jsme se do toho dali…

Památný
strom č. 98

Nám nezbývá než doufat, že se již podobná situace nebude opakovat. Na tomto místě bych
rád poděkoval Ing. Štefkové z OŽP magistrátu,
která velmi operativně zajistila odstranění následků havárie a též členům naší pracovní čety,
kteří v krátké době spadlé větve odklidili.

V měsíci květnu a červnu letošního roku
došlo na památném stromu (dub letní),
který je situován poblíž amﬁteátru v našem zámeckém parku ke dvěma zcela
zvláštním havariím.

Zbyněk Richter, starosta

Z tohoto unikátního jedince, jehož výška dosahuje 36 m a obvod kmene měří
464 cm se ulomily v krátkém časovém
období dvě kosterní větve jejichž rozměry by vydaly na samostatné mohutné
stromy. Stalo se tak v úplném bezvětří
a bez jakýchkoliv varovných příznaků.
Lomy větví ukázaly, že dřevo bylo zdravé, a tak i soudní znalec v oboru arboristiky, který byl k oběma havariím přizván,
nemohl s určitostí stanovit její příčiny.
Koruna tohoto významného stromu tak
doznala zásadních změn, které však jsou
bohužel vesměs negativní.
Poraněná místa byla odborně ošetřena
a koruna byla navíc ještě částečně odlehčena. Dřevo z druhé havárie bylo posláno do výzkumné laboratoře do Brna
k posouzení, takže jediný kladný dopad
této kalamitní situace může mít vědeckovýzkumný charakter.

„Win-win“, „Když mi pomůžeš, pomůžu ti
pak taky…“, „Tak co pro mě máte?“, „Já to
ale vážně moc chci…“ – takové a jiné další
výzvy se ozývaly z otevřených oken příjemné
zasedací místnosti úřadu MČ Praha – Dolní
Počernice, kde se 23. 6. konal první kurz projektu HERo.

3. Fórum Zdravé
Městské části
Praha – Dolní Počernice

Ve čtvrtek 10. května se v hotelu Svornost
konalo 3. Fórum Zdravé Městské části Praha
– Dolní Počernice. Letošní ročník se konal za
hojné účasti žáků vyšších ročníků Základní
školy v Dolních Počernicích.
Zbyněk Richter, starosta MČ Praha – Dolní
Počernice, zahájil akci prezentací problémů,

vá směsice lidí, kdy každý z nich jde za tím,
co v životě chce a hledá nové cesty. Jedna
z těch cest je zavedla k nám do HERa a my
doufáme, že kurzy upoutají i další zájemce
o hry a osobní rozvoj. Děkujeme všem účastníkům, že spolu s námi otevřeli tuto cestu
a odvážně po ní vykročili. Hodně zdaru všem
a zase na viděnou v HERu!
Mgr. Martina Kolářová, Mise HERo
Hrou edukujeme a rozvíjíme osobnosti
www.misehero.cz

které byly na fóru definované v minulém
roce. Představil veřejnosti, které problémy
byly vyřešeny a na kterých se dlouhodobě
pracuje. Slovo poté dostal Ing. Petr Švec,
ředitel Národní sítě zdravých měst a koordinátor programu fóra. Z jeho prezentace se
přítomní dozvěděli, jakým způsobem mohou
navrhnout nové problémy a jak bude probíhat jejich volba.
Diskuse o problémech MČ probíhala u šesti
tematických stolů:
1. Městská zeleň – vedoucí diskuse – Zbyněk
Richter, starosta MČ
2. Čistota MČ – vedoucí diskusního stolu
Mgr. Edita Hejdová, tajemnice MČ
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3. Obchod a služby – Ing. Hana Jaklová,
místostarostka MČ
4. Doprava – Bc. Milan Nedvědil, člen Rady
MČ
5. Volný čas – Ing. Miloslav Král, místostarosta MČ Praha
6. Stůl mládeže, který nebyl limitován žádnou tématikou. Mladí mohli diskutovat
o všem.

Vybraný zástupce každého stolu po skončení
diskuse přednesl plénu, o jakých problémech
se hovořilo a které dva problémy považují občané za nejpodstatnější. Celkem bylo
sepsáno 12 problémů MČ – z každé oblasti
2 problémy, o jejichž významu se v zápětí
hlasovalo. Setkání občanů bylo zakončeno
tombolou.

které problémy považujete za nejpodstatnější. K tomuto účelu byla připravena ověřovací
anketa, jejímž cílem je seřadit problémy podle
jejich významu tak, jak si to myslí co nejširší okruh občanů Dolních Počernic. Anketa
je součástí tohoto čísla Dolnopočernického
zpravodaje. Děkujeme za spolupráci na udržitelném a zdravém rozvoji naší městské části.

K navrženým problémům, které vzešly z fóra,
se můžete vyjádřit i Vy. Dejte nám vědět,

Vedení MČ Dolní Počernice
a MCN o.p.s.

Vítání nových
občánků
Ke slavnostnímu přivítání nových občánků
bylo na letošní 16. květen odesláno sedmnáct pozvánek, samotného vítání se zúčastnilo novorozenců třináct. Tak jako v loňském
roce se rodiče a ostatní blízcí příbuzní setkali
se starostou Dolních Počernic Zbyňkem Richterem, místostarostkou Ing. Hanou Jaklovou,
tajemnicí Mgr. Editou Hejdovu a členy Komise sociální, zdravotní a bytové v trámovém
sále Kulturního centra. Po oﬁciálním přivítání
s předáním pamětního listu a věcných darů
následovalo příjemné posezení s malým občerstvením.
Novými občany Dolních Počernic se stali:
» Karolína Bártová

» Lukáš Lemfeld

» Petra Břicháčková

» Martin Lemfeld

» Tereza Cenkrová

» Alžběta Navrátilová

» Elena Dosedlová

» Zuzana Stoustová

» Johana Honzíková

» Zuzana Šmerhová

» Antonín Hořánek

» Lukáš Volín

» František Chasák

» Šimon Voráč

» Jan Chasák

» Nicole Zicháčková

» Karolína Knotová

Využití objektu
po bývalém koloniálu
v ul. Národních hrdinů
Městská část Praha – Dolní Počernice se již delší dobu snažila pronajmout č.p. 312 k podnikání. Podmínkou pronájmu bylo provedení rekonstrukce stávajícího objektu, napojení na kanalizaci a další stavební
úpravy tak, aby objekt vhodně zapadl do koncepce naší městské části.
Při opakovaném výběrovém řízení (do prvního kola se nepřihlásil žádný zájemce) přišly na úřad dvě nabídky. Zvítězila nabídka manželů Ing.
a MUDr. Dubových a Ing. a Ing. Pelechových. Obě rodiny, které žijí
krátce v ul. Nad Rybníkem si naši městskou část natolik oblíbily, že se
rozhodly přispět k jejímu dalšímu rozkvětu.
Zeptal jsem se jich, jak by jejich vize budoucí provozovny, která se
bude jmenovat FRESCO GUSTO, měla vypadat.
Pokud bychom měli FRESCO GUSTO zařadit do nějaké kategorie, nejbližší označení je kavárna a bistro. FRESCO GUSTO je pro nás ale něco
víc, než jen to. Je místem, které zapadne do koncepce rozvoje Dolních
Počernic, místo s příjemnou atmosférou, místo, které bude sloužit obyvatelům Dolních Počernic i návštěvníkům naší krásné městské části.
Pocity, které chceme, aby měli zákazníci FRESCO GUSTO, plně vystihuje naše vize, s kterou jsme celý projekt připravovali:
„Chutě a vůně FRESCO GUSTO potěší Vaše smysly kdykoli nás
navštívíte. Po celý den si můžete vybrat z široké nabídky čerstvého pečiva, zajít si se svými blízkými na snídani nebo lehký
oběd vždy připravený z čerstvých surovin, v příjemném prostředí si popovídat s přáteli u kávy nebo u sklenky vína, nebo si číst
oblíbenou knihu. FRESCO GUSTO je místem pro setkávání, kam
se budete rádi vracet někdy s jasným cílem "zahnat hlad a žízeň", jindy "jen tak" pročistit si hlavu a přijít na jiné myšlenky.
Ve FRESCO GUSTO jsme pro Vás zpomalili čas, abyste si v klidu
odpočinuli od stresu všedního dne a proto je jen na Vás, jak
dlouho se rozhodnete u nás zůstat.“
Otvírací doba FRESCO GUSTO bude 7 dní v týdnu od 7.00 do 19.00
s následujícím rozsahem poskytovaných služeb:
PRODEJNA
■ Výroba a prodej čerstvého sladkého a slaného pečiva

■ Výroba a prodej obloženého pečiva
■ Prodej kávy, fresh džusů a dalších nápojů
■ Prodej prosciuta a sýrů
KAVÁRNA a BISTRO
■ Snídaně, svačiny, lehké obědy

■ Běžný kavárenský provoz
DALŠÍ
■ Tematické večery (kulinářské,
taneční, vernisáže)

■ Oslavy
■ Firemní akce

Ing. Jaroslava Dubu a Ing. Jiřího Pelecha
oslovil Ing. Miloslav Král, zástupce starosty
Setkání zpestřily svým vystoupením děti z mateřské školky Orangery
6 Vítání občánků
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Dětský domov
Skončil nám školní rok a v domově máme
prázdninový provoz. Tento rok je zpestřen
o výměnu oken na Zámku a budově č. 392.
V letošním roce se nám podaří zavřít jen na
3 dny. Jinak zde (kromě pracovníků a ﬁrmy)
budou i děti.
Školní rok byl celkem klidný. Pár problémů
bylo, ale nebylo to tak hrozné. Snad až na
dvě dívky, které utekly za svými chlapci. Jedna pak dostala propustky k matce. Druhá se
vrátila a byla přesunuta do DDÚ Hodkovičky.
Aktuálně máme 56 dětí, z toho 22 nad 15 let
(7 zletilců), mezi 10 – 15 lety máme 19 dětí
a pod 10 let 17 dětí. Z nich nám začaly chodit

POČIN o svých počinech

do pěstounské péče tři děti a pro další dva
se nám ji snad podaří uskutečnit také. Do
hostitelské péče chodí tři děti. O návrat do
vlastní rodiny se snažíme u pěti dětí. Odešlo nám jedenáct dětí, z toho šest zletilých,
dvě do biologické rodiny a tři byly převedeny
do VÚ nebo DDŠ. Naopak třináct dětí k nám
přišlo – stáří (mládí) od 3 let do 17 let. Jedna dívka maturovala (z matiky chyběl jeden
bod) a zkouší se dostat na VŠ, jeden chlapec
ukončil studium výučním listem a jedna z dívek si podala přihlášku k dalšímu studiu.

Takže kromě startovacích máme i byty cvičné. V nich bydlí děti, které ještě studují a patří tedy k nám. Dostanou na začátku měsíce
cvičné výplaty a s nimi hospodaří samostatně. V polovině měsíce přijdou zaplatit nájem
a energie. Ukazuje to náročnost tuto situaci
zvládnout, ale mělo by to pomoci jejich následnému přechodu do skutečného života.

V letošním roce jsme otevřeli, díky Magistrátu Hlavního města Prahy, další malé byty.

Děkujeme za podporu a přejeme klidné dny

PRÁZDNINY V JK POČIN

aby se mohli zase koncem léta plni síly vrátit
do Počernic k dětem, jejichž společnost mají
opravdu rádi.

Koníci, jako každé léto, zaslouženě odjíždí
na letní pastviny, kde si užívají odpočinku po
celoroční práci. Už se na prázdniny moc těší,

V červenci a srpnu nenoste, prosím, ke koním tvrdé pečivo, koně jsou na prázdninách
(v září za ně budeme vděčni).
Pro případné zájemce o jízdy na koních: zápis proběhne 6. září od 15.00 do 18.00 hodin v klubovně JK Počin, ulice V Ráji, Dolní
Počernice, informace u Hanky mob. 605 285
426, bližší informace na www.jkpocin.cz

V letošním roce nás, kromě spousty zážitků
a akcí, čeká ještě obměna čtyř pedagogů
a čekání, zda dostaneme další velký byt pro
rodinnou skupinu a rozšíříme se.

Přejeme všem
hezké prázdniny a v září opět
na viděnou

Martin Lněnička, ředitel DD

Koně a jezdci
z JK Počin

Memorial Lucie Hanušové

V sobotu závod zahájili – jménem PČR KŘP hl. města Prahy – ředitel Pražské policie plk. Mgr.
Martin Vondrášek, plk. Mgr. Stanislav Engelman, Veronika Krajíčková a maminka Lucie, paní Helena Hanušová. V krásném slunečném počasí závodníci běželi sprint a střední trať a stejně jako
v minulých letech připravilo PČR KŘP hl. města Prahy bohatý doprovodný program. Děti se mohly
seznámit s policejními útvary: prevencí, psovody, jízdní policií, pyrotechniky, potápěči a dopravní
policií. Ale i s prací kriminalistických techniků, zastříleli si v laserové střelnici a zkusili jízdu na
motorce pohotovostní motorizované jednotky. Odpoledne jsme stihli i opékání buřtů a kulturní
program, kde mimo jiné účinkovali: Tomáš Janků, Hynek Tomm, Kristýna Štromajerová a FREE
STYLE MONDAYS HIP HOP CREW a tradiční ﬁre show TRIBO FUEGO na úplný závěr programu.
V neděli pak všichni závodníci a s nimi většinou i trenéři a trenérky týmů dobíhali vytrvalostní
trať 400 nebo 850 metrů (podle věkových kategorií). Vítězem 14. Ročníku závodu se stal dětský
domov z Horního Slavkova, druhé místo obsadily Dlažkovice a bronz si odvezla Nová Ves u Chotěboře. Všem dětským domovům děkujeme za účast a partnerům závodu za pomoc!
Poděkování patří partnerům, kterými byli: Magistrát hl. m. Prahy, Policie České republiky KŘP
hl. m. Prahy, České dráhy, Crocodille, Accor Hospitality, MADE, IMANT, Klan, Chapeau Rouge
Více na www.ddcup.cz

Foto: nadpraporčík Jiří Havel, DiS.

Martin Lněnička, ředitel DD
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Foto: Ing. Renáta Šnáblová

4. – 6. květen 2012 se pod záštitou primátora hlavního města Prahy Doc. MUDr. Bohuslava
Svobody, CSc. a pod patronátem Policie české republiky Krajského ředitelství policie hl. m.
Prahy konal v Zámeckém parku 14. ročník běžeckého závodu dětských domovů – Memoriál Lucie Hanušové (Lucie Hanušová, byla nadaná česká reprezentantka v běžeckém lyžování, která
tragicky zahynula v USA). Letos do Prahy přijelo závodit 34 týmů z celé republiky.

Malovaná
podkova
v Galerii u koní
Open-airová Galerie u koní připravila k letošnímu dětskému dni prodejní výstavu
projektu „Malovaná podkova“ Jezdeckého
klubu POČIN. V rámci akce členové či přátelé jezdeckého klubu, ale i kdokoli jiný, ozdobí připravenými barvami jednu z použitých
podkov některého z hiporehabilitačních
koní a připíšou stručné přání. Podkova je
pak i s přáním připevněna na kuláč krásného dřeva.
Projekt „Malovaná podkova“ odstartoval
teprve v dubnu, ale i tak se již podařilo nashromáždit nemalé množství malovaných
podkov. Do cíle by měl projekt docválat na
podzim, kdy bude jezdecký klub podkovy
prezentovat na prodejní vánoční výstavě
neziskovek. Výtěžek bude použit zejména
na podporu hipoterapie v JK POČIN a na
další jeho aktivity.
Galerie u koní se chystá uspořádat ještě
jednu průběžnou prodejní výstavu v rámci dolnopočernického Babího léta. Do té
doby nebo i potom se do projektu můžete
aktivně zapojit i Vy, namalovat podkovu
a podpořit tak dobrou věc. Nenamalované
podkovy jsou k dispozici v areálu JK POČIN
v Ráji. Zájemcům velmi ráda poradí paní
Hana Špindlerová, vedoucí klubu (tel.:
272 659 510, mob.: 605 285 426, e-mail:
jkpocin.info@seznam.cz). A pokud byste
se snad na malování necítili, můžete samozřejmě projekt podpořit i „pasivně“
zakoupením podkovy, která se Vám bude
líbit, na jedné z jejich výstav.
Havran
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Kultur a
Den dětí
Městská část Praha Dolní Počernice děkuje všem, kteří napomohlii
k tomu, aby laťka letošního Dne dětí byla opětně o několik stu-pínků vyzdvižena.
Náš dík patří především učitelům a žákům zdejší základní školy. Přišlo jich pomoci tolik, že některá soutěžní zastavení byla
na první pohled až organizačně předimenzovaná. To se ovšem
v zápětí ukázalo jako šťastný tah, neboť letošní Den dětí patřil
k těm nejnavštívenějším. Organizátoři měli co dělat, aby zvládli
ten obrovský nápor soutěžících. Naše poděkování si dále zaslouží i členky klubu důchodců, společenství Molechet, Salesiánské středisko mládeže, jezdecký klub Josefa Vavrouška,
občanské sdružení Počin, pracovníci našeho úřadu a vlastně
všichni ti, kteří v sobotu 2. června 2012 přiložili ruku k dílu.

Milí dospělí a milé
děti,
ta k jsem tu byla
zase
ještě neuměla „R“ . V loňském roce jsem
a
sotva prošla všechn v zá meckém parku jsem
y
jsem si na pomoc úkoly a atra kce. Letos
tedy pozvala radě
ji oba rodiče. No pohádku
o ko
znala, ale ja k jí za houtkovi a slepičce jsem
hr
s pa ní, to bych se áli pa n Rostislav Nová k
teda nenadála. Já
smála, a pa k zase
se
bá
kabaret, to prej je la, no zkrátka to byla žůžo pohádk
a.
ně
hudbu ta nčily, ho ni co ja ko scénky. A ty krásné loutk A po ní byl
y co uměly. Na
ly se, smály se, a
to už
ani ježibaby, co si
nečistí zuby, protož jsem se ale nebála doko nce
černej zub. No a
e měla v puse jen
pa k
je
úkoly, skoky v pytli jsem začala zase chodit s tou ka den něja kej
rtičkou a plnit
, hody na cíl, na
terč a já nevím na
Razítka přibývala
v no
co
abych stihla buřtíka týsku, a ta k jsem musela trochu po všechno.
. A všude děti, slu
pohnat rodiče,
níčk
jsem spoustu bo nb
onů, ale to nebylo o, všichni se smáli. Nasbírala
to hlavní. Užila jsem
jsem se dobře na
jedla a v noci se
si to, večer
mi o tom zdálo. O
ja k jsou hodný a
všech těch lidech,
celej den stojej tř
eba u skákání pytlů
u vchodu a pro ná
, ne
s
ale už chodím do ta k udělaj hezkej dětskej den. Ja vím bo jen
školky, ta k to můžu
,
zhod notit. No bylo jsem malá ,
A děkuju za děti
to dobrýýýý.
a příští rok na vid
ěnou

Pavlínka

Městská část Praha – Dolní Počernice ve spolupráci s MCN o.p.s., základní školou, dětským domovem,
TJ Sokol, Jezdeckým sdružením Josefa Vavrouška a OS Počin vás zve na

XVII. zahradní slavnost

BABÍ LÉTO 2012

v sobotu 15. září 2012 od 13.00 do 22.00 hodin
v prostorách dolnopočernického zámeckého parku a jeho bezprostředním okolí
Opětně na Vás čeká směsice sportovních klání, koncertních vystoupení, divadelních představení a spousty, spousty
výstav a dalších doprovodných akcí pro děti i dospělé. Z hudebních skupin, které se Vám představí na přírodním
amﬁteátru, jmenujme například skupinu ABBA Revival, Rangers Band, Horváth Band, či legendu rock and rollu Meﬁsto
s Pavlem Chrastinou a Viktorem Sodomou. V kostele Nanebevzetí Panny Marie pak můžete vyslechnout i koncert
v podání Panochova kvarteta.
Čeká na Vás nejenom spousta zajímavých pořadů a sportovních utkání, ale také nádherný, podzimně zbarvený
zámecký park.
Těšíme se na Vás.
10 Den dětí
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Svátek sousedů
Poslední úterý v měsíci květnu patří již po několik let celoevropskému Svátku sousedů. V podvečerních
hodinách dne 29. května 2012 se poprvé ukázalo, že poměrně rozlehlé nádvoří našeho úřadu, tou
dobou již provoněné spalovaným dřevem promíseným vůní opékaných selátek, je v podstatě velmi
malé. Přivítali jsme takovou sousedskou sešlost jakou dvůr ještě nezažil. A nemyslete si, že sousedé
přišli s prázdnou! Sešlo se zde množství koláčů, cukrářských výrobků, chlebíčků, kanapek, slaných
pochoutek i topinek s mísou čerstvě umíchaného tatarského bifteku! Oči až přecházely a chuťové
buňky nezůstaly v klidu ani na okamžik. Nestačili jsme rozdělovat to bohatství donesených pochoutek
a roznášet je mezi všechny návštěvníky. K tomu všemu vyhrávala oblíbená kapela Stanislava Jelínka
„Tomášové“, která k nám pravidelně zajíždí až z Kutné Hory. A nemyslete si, že tento sváteční večer
(vymezený dobou mezi 19.00 a 22.00 hodinou) se nesl jen ve znamení dobrého jídla a pití, jenž obstarala improvizovaná hospůdka, kterou pro tuto příležitost instaloval pension Český statek. Po krátké
uvítací řeči pana starosty Zbyňka Richtera se představil taneční soubor Hit Hany Jozové, kdy žákyně
zdejší školy zatančily složitou choreograﬁi na latinsko-americké rytmy. Líbilo se i vystoupení Kláry
Modrové v gymnastické sestavě s hůlkou. V prostorách budovy našeho úřadu pak byly pro návštěvníky připraveny dvě výtvarné lahůdky. Společná výstava obrazů a fotograﬁí počernického výtvarníka
– výborného pana Václava Nykla a skoropočernického rovněž výborného fotografa pana Karla Vosátky
známého tím, že průběžně svými fotograﬁemi již léta mapuje takřka veškeré dění v naší městské části.
V chodbě budovy pak byla instalována výstava dětských kreseb a výtvarných objektů školičky dolnopočernické výtvarnice paní Olgy Stárkové. A že při takové radostné příležitosti došlo i na tanec a veselé
sborové křepčení, snad ani nemusím dodávat.
Krásný vlahý večer a radostná nálada z příjemně stráveného večera pak provázely domů snad všechny
návštěvníky letošního setkání. Již nyní se těšíme na další podobná. Tím nejbližším bude 15. září již
XVII. ročník Babího léta. Přijďte, těšíme se na Vás.

Foto: Karel Vosátka

Vlasta Václavková

Z ákladní škola
Skončil další školní rok, se kterým jsme se opět slavnostně rozloučili za přítomnosti vedení městské část Dolní Počernice. Žáci 9. ročníku již tradičně
obdrželi od našich nejmladších – prvňáčků stužky na památku jejich působení v naší základní škole a velmi pěkně se rozloučili se všemi přítomnými
i oni sami.
Uplynulý školní rok byl nabitý množstvím akcí, které pro naše žáky pořádala škola i další subjekty. Proběhlo též závěrečné vystoupení žáků, děti
pobývaly na školách v přírodě, konal se Lentilkový den, pasování čtenářů
a mnoho dalších akcí. Žáci se též podíleli na úpravě zeleně v obci.
Přes období prázdnin však škola nespí a neodpočívá, ale připravuje se opět
na další dvě nově otevřené 1. třídy. Pevně věřím, že rodiče budou se službami spokojeni a v případě jakýchkoli problémů se nebudou zdráhat obrátit
se na vedení školy a společnými silami je budeme řešit.
Rádi bychom Vám popřáli klidné léto plné pohody a odpočinku a těšíme se
na shledanou ve školním roce 2012/2013.
Za všechny pedagogy a ostatní pracovníky školy Bc. Jiří Schwarz

Mateřská škola DUHA
Zdravíme všechny čtenáře zpravodaje a chceme se podělit o zážitky z posledních dní v MŠ
DUHA.

Všem rodičům děkujeme za celoroční spolupráci, jejich vstřícnost a v neposlední řadě
i za sponzorské dary.

V posledním měsíci školního roku jsme připravili pro děti z naší MŠ několik akcí, které
nám přinesly nejen zábavu, ale také ponaučení.

Přejeme krásné léto plné sluníčka a odpočinku a v září se budeme těšit na shledanou.
Jarka Pasáková , učitelka třídy Kvítka
Danka Exnerová, ředitelka MŠ

Mezinárodní den dětí jsme oslavili hudební
pohádkou „O čtyřech flétničkách“ a zmrzlinovým kornoutem. Přijel k nám hasičský
sbor, který předvedl dětem svou výstroj
a výzbroj, děti si měly možnost prohlédnout
nejen kabinu hasičského vozu, ale i prakticky
vyzkoušet, jaké to je, hasit vodou.
Dále nás navštívil papoušek Ara zelenokřídlá
se svojí majitelkou a v pořadu Letem světem
s Arou, nám pověděla spoustu zajímavých
informací o papouškovi a jeho životě v zajetí
i ve volné přírodě.
Jak bychom se měli dobře chránit před sluncem, to nám poradil v divadelním představení nepřemožitelný hrdina Tanman.
Den rozloučení s předškoláky připadl na 21. 6.,
rozloučili jsme se již tradičně hudební crazy
show, tentokrát v indiánském stylu, velkým
buřtopekem, vypouštěním balónků štěstí
s přáními dětí a možná také jejich rodičů. Nechybělo zpívání písniček za doprovodu kytary
a harmoniky, které se děti naučily a přispěly
k dobré náladě. Akce byla zakončena posledním přespáním dětí v našich třídách MŠ. Celou akci doprovázela dobrá nálada a hlavně
dobroty od rodičů, zejména maminek, které
uspokojily mlsné jazýčky nejen dětí, ale i nás
dospělých. Všichni přejeme dětem ve škole
hodně úspěchů a nových kamarádů.

Besídka Mateřské školy
ORANGERY
Dne 31. května pořádala školka Orangery rozlučkové odpoledne v restauraci Léta Páně. Na představení dětí dorazil hojný počet rodinných příslušníků. Děti měly připravené písničky, básničky a drobná vystoupení. Celou akcí zpestřoval „popleta šašek“, který vnášel do slavnostní atmosféry
značnou dávku humoru.
Program dětí byl sestaven od nejmladších tříd po nejstarší. Každá třída předvedla své vystoupení, které sloužilo jako poděkování nejbližším a zároveň jako rozloučení se školním rokem. Nechyběla ani vernisáž výtvarných výrobků všech dětí. Organizátorkou výstavy a velkou oporou dětí při
tvorbě byla paní učitelka Petra. Na závěr setkání si všichni společně – děti, učitelé i rodiče – mohli zatančit na dětské diskotéce.
Velmi bychom chtěli poděkovat vedení restaurace Léta Páně za vstřícnost při pronájmu sálu i všem podílejícím se za ochotu při plánování tohoto
setkání. Celá akce se nesla v přátelském duchu a pevně věříme, že se bude v příštím roce opakovat.
Školka Orangery
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Z draví
LÉKAŘI – DOVOLENÁ
MUDr. Hana Nováková, praktický lékař
■ dovolená: 23. 7. – 3. 8. 2012
■ zástup: MUDr. Viera Zemanová, Za Poštovskou zahradou 479, Běchovice, tel.:
281 930 867
MUDr. Zuzana Dastychová, gynekologie
■ dovolená: 6. 8. – 10. 8.
22. 8. – 24. 8.

Sport

■ Zástup: MUDr. Lukešová, Mochovská 535,
Hloubětín (Havana), tel.: 281 866 067
nebo MUDr. Ždichyncová, Rohožník, tel.:
281 972 713
MUDr. Kateřina Bire, stomatologie
■ dovolená
13. 8. – 21. 8.
■ Pohotovost:
Praha 1, Pštrossova 10, tel.: 724 511 547
Praha 1, Spálená 12 , tel.: 224 947 113

MUDr. Jan Radina
MUDr. Jana Nožičková, pediatři
■ po dovolené od 2. 7. do 6. 7. se lékaři
vzájemně zastupují
■ Ordinační doba alergologie MUDr. Radiny
bude o prázdninách pouze v pondělí 13.30
– 17.00 hod, Za Poštovskou zahradou,
Běchovice: červenec 23. 7. a 30. 7., srpen
13. 8., 20. 8. a 27. 8.

sportovních kategorií a tomboly. Nikdo, jako
vždy, ze soutěžících neodešel domů s prázdnou. Závodníci z Dolních Počernic získali první
tři místa v kategorii KOMBI (vozíčkář + asistent) v tomto pořadí – Bohumila Urbachová,
Karel Rathuský a Martin Hanibal. Jubilejní
cenu za přínos v rozvoji osob se zdravotním

postižením získala paní Vlasta Václavková
(kulturní referent MČ Dolní Počernice).
Je nutné zmínit, že bez partnerů/sponzorů by
se celá akce nemohla uskutečnit.
Hlavním partnerem byla Metropolitní univerzita Praha, dále FIABA, DMA Praha,
ČČK, ROLINO, D.A.S. pojišťovna, MČ Praha

– Dolní Počernice, Restaurace Léta Páně, MČ
Praha 14, Kvíz Praha 14, SOCIETA, Allianz
pojišťovna, Dětský domov Dolní Počernice,
Coca-Cola, FERERRO a Kouzelný hrad.
Všem účastníkům a partnerům akce mnohokrát děkujeme!
Za o.s. OKOLO Martin MAZÁNEK

V sobotu 26. května se uskutečnil za krásného počasí v Dolních Počernicích v zámeckém
parku ,,Závod na kolečkách“ BLACK BRIDGE
2012, který uspořádalo občanské sdružení OKOLO za velké podpory Metropolitní
univerzity Praha a MČ Dolní Počernice. Jde
o jeden z nejnáročnějších pražských závodů
pro vozíčkáře, neboť nejdelší z tras dosahuje
délky téměř 5 km členitým terénem. V letošním, již třetím ročníku, bylo možné se zúčastnit jedné či více kategorií, kterých bylo
celkem jedenáct. Zdravotní postižení nebylo
podmínkou účasti, zasoutěžit si mohli i zdraví spoluobčané a to v kategoriích – amatér
(mech. vozíky byly k zapůjčení), mládež či
senioři na koloběžkách a nejmenší dle věku
ve 3 dětských kategoriích na odrážedlech
a tříkolkách.

Foto: Saron, RehaKosť

Závod
na kolečkách
BLACK BRIDGE
2012

Pro účastníky byl dále připraven bohatý doprovodný program: zdravotníci z Českého
červeného kříže předváděli základy poskytování první pomoci, každý z přítomných si mohl
vyzkoušet své schopnosti v lukostřelbě nebo
kroketu. Po celou dobu svého trvání byla akce
doprovázena živou hudbou, k poslechu hrály
skupiny Q – Free a BLUES KLAN. V průběhu
závodu probíhala též Nutella párty. Vyvrcholením celé akce bylo vyhlášení vítězů všech
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Oslavy košíkové
v Dolních
Počernicích
V sobotu 26. května si oddíl košíkové připomněl 70. výročí od svého založení.
Sportovní část proběhla v odpoledních hodinách v hale ZŠ, kde bylo sehráno několik
exhibičních utkání, a to od minižákyň, až po
kategorii veteránů.
Všichni přítomní tak měli možnost zhlédnout
hru zástupců současné dolnopočernické košíkové, ale také suverénní výkony hráčů minulých generací, kteří to s balonem rozhodně
nezapomněli.
Kulturně společenská část oslav proběhla
v hotelu Svornost a v publiku se objevili
i zakládající členové našeho oddílu Bohouš
Karban a Jiří Kolc.

Příznivcům košíkové na úvod zazpívalo současné levé křídlo družstva žen Jana Vaňková,
a po krátkém uvítání Petrem Polcarem se
moderátorského žezla ujal počernický Leoš
Mareš dlouholetý hráč Pavel Boček.
Na počátky dolnopočernické košíkové zavzpomínali Evžen Čech a Zbyněk Richter.
Současná družstva a činnost oddílu košíkové
představil Petr Polcar.
Následovalo vystoupení našich minižákyň,
které předvedly basketbalovou abecedu a vystoupení další naší členky mažoretky Klárky.

47. MLADÉ BĚCHOVICE

Program pokračoval vyhlášením historických
statistik a odměněním těch nejúspěšnějších.
Vydařená byla módní přehlídka dobových
dresů v podání našich členů, ve kterých reprezentovali hráči a hráčky dolnopočernickou košíkovou od 60. let.
Pak již následovala taneční zábava a diskotéka pro později narozené.
Celý den proběhl ve velmi milé atmosféře.
Setkali se zde dávní spoluhráči, oživili si své
vzpomínky, podělili se o své zážitky a shodli

Místo závodu: Travnaté hřiště v Praze Běchovicích
Zahájení: 22. září 2012 v místě závodu v 8.50 hod.
se, že košíková významně obohatila jejich
životy.

Závodníci startují na základě přihlášky podepsané rodiči nebo potvrzené ředitelstvím školy. Do závodu "Běchovická stovka" se přihlašuji pouze
děti s postižením, držitelé průkazu TP nebo ZTP-P. Při účasti tří a více trénovaných závodníků bude uspořádán závod na 300, resp. 600 m.

Více fotograﬁí na: www.basket.sodopo.cz

Více informací na www.mladebechovice.cz

Petr Polcar

Farnos t
O NEDVĚDU A ČÁPOVI
Nedávno jsme si v tisku mohli přečíst, že dolnopočernický kněz požehnal na startu PIM
(Prague International Marathon) Pavlovi Nedvědovi i ostatním běžcům. Jak ses k tomu
dostal? Jaký jsi z toho měl pocit?
Již několik let „spolupracuji“ s organizační
skupinou Pražského maratónu. Jeden její člen
zná Pavla Nedvěda a napadlo ho, že by možná
chtěl požehnání pro svůj první maratón. Slavný fotbalista rád přijal takovou nabídku, především proto, že je věřící a tři dny před startem jsem dostal telefonát, že se mám dostavit
15 minut před startem maratónu do prostoru
start/cíl a udělit jak Pavlovi Nedvědovi, tak
všem běžcům Boží požehnání. Z celé této akce
jsem měl dobrý dojem. Cítil jsem hmatatelně,
že Pavel Nedvěd přijal požehnání velmi soustředěně a rád. Zapůsobil na mě sympaticky,
nic ze sebe nedělal, dalo se s ním normálně
mluvit. Na trati jsme se ještě asi dvakrát potkali a prohodili pár slov.

a únavy. Je však taky známo, že někteří to
dělají budˇ ze zvyku nebo z pověrčivosti. To
pak je lepší taková náboženská gesta nedělat,
protože Bůh není nějaký automat, do kterého
se hodí mince a obdrží se za to něco.
Jak dlouho se již běhání věnuješ? Proč zrovna
běhání a proč dlouhé trati?
Pravidelnému běhání se věnuji již od základní školy, tedy již přes 36 let. Chodil jsem na
sportovní školu ve Zlíně, kde mě moji trenéři
postupně nasměrovali k běhu na delší tratě,
protože jsem byl malý a lehký. A tak to zůsta-

lo. A jsem tomu rád. Během mám možnost
se odreagovat, při něm přemýšlet nebo se
i modlit, pokud netrénuji intenzivně. Rád běhám v přírodě a jsem velmi vděčný za možnost běhat v dolnopočernickém parku, pod
stromy bez ztráty času ježděním do přírody.
Jaké jsou Tvé největší sportovní úspěchy? Jakých nejvýznamnějších závodů jsi se účastnil? Liší se na trati nějak kněz od ostatních
závodníků?
Nevyhrál jsem toho mnoho. Jednou první místo, pak třetí. Jako družstvo jsme

Co si myslíš o tom, když se různí sportovci
před zápasy či sportovními výkony křižují, líbají různé křížky a medailonky a podobně?
Myslím si, že pokud sportovci, jsou-li věřící, si takto před svým sportovním výkonem
vzpomenou na Boha, tak i touto činností ho
mohou chválit. Mohou si navíc vzpomenout,
že mají závodit v duchu fair play a pokud je
výkon náročný jako třeba maratón, tak si tím
mohou vyprosit i posilu pro překonání slabosti
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se zúčastnili dvakrát mistrovství republiky
a skončili na druhém místě. Později jsem již
věděl, že chci být knězem, a proto jsem tolik
netrénoval a věděl jsem, že běh bude jen mým
„koníčkem“. Píšu to v uvozovkách, protože
jsem s běháním nepřestal i kvůli tomu, abych
si udržel fyzickou kondici pro práci s mladými
lidmi. Když běhám maratóny nebo jiné závody, tak se kněz neliší od jiných běžců. Možná
jenom tím, že se při delších tratích i modlím.
Nedávám to však najevo. Ale již několik let
před pražským maratónem a dalšími půlmaratóny sloužím mši. Proto mě někteří lidé již znají a na trati zdraví. Poznají mě i podle toho, že
nosím při běhu na hlavě čápa a to je rozradostňuje. Ale i kněz při maratónu si prožívá své
krize a musí někdy pořádně zatnout zuby, aby
doběhl do cíle. I on musí překonávat bolest
jako ostatní. Když je vycvičený z duchovního
každodenního boje, tak možná je na tom lépe.
V DoPoLí (Dolnopočernickém lístku, interním
časopísku zdejší farnosti) byl nedávno uveřejněn článek s téměř fotopříběhem o Tvém
zimním koupání v našem rybníce. Jak Tě to
napadlo?
Jo, to zimní koupání je delší historie. Mám
rád teplo. Asi proto, že jsem strávil několik
let ve slunné Itálii. Když jsem však zjistil,
že studená voda léčí a prospívá zdraví, tak
jsem to chtěl zkusit na vlastní kůži. Stálo mě
to zpočátku hodně přemáhání pohodlnosti a změkčilosti. Postupem času, když jsem
začal zakoušet blahodárné účinky otužování,
tak se ranní koupání v rybníku stalo i potěšením. Navíc mi prospívá ke zlepšení stavu mé
páteře. To byl asi i původní motiv, proč jsem
se dal na koupání ve studené vodě. Vzpomínám si, že jsem to poprvé zkusil v Alpách. Po
krátké koupeli v horské ledové vodě jsem se
cítil výborně a záda se narovnala.
Jak se Ti daří skloubit tyto své koníčky se
svým povoláním? Nezdržuje Tě trénink od
péče o farnost? Má vůbec kněz, nota bene
řeholník nárok na koníčky?
Běhání zatím nějakým způsobem patří
k mému životu. Trochu si musím udržovat
fyzickou kondici a psychickou odolnost pro
moji práci s mládeží. Mladí lidé hrají hry,
fotbal či jiné sporty, chodí po horách a já
s nimi. Kdybych nesportoval, tak jim vůbec
nestačím. Běhání mi to umožňuje. Je pravda,
že je i mým koníčkem, kterému však nechci
věnovat hodně času. Pro mé povinnosti i styl
života. Dělám ho tedy s mírou a jen ve volných chvílích, které se tu a tam naskytnou.
Ale i při běhání se snažím využít čas tím, že
si odpočinu nebo přemýšlím o kázání či jiných věcech. Často se při něm modlím za mé
farníky nebo za mladé lidi. Navíc příští rok
budu učit na Křesťanském gymnáziu kromě
náboženství i tělesnou výchovu, proto běhání beru i jako přípravu na vyučování.
V Dolních Počernicích je sportovní život
opravdu velmi pestrý. Je tu nejen TJ Sokol,
ale i velký sportovní nadšenec Martin Lněnička, ředitel dětského domova, a jeho nebývalé
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aktivity na poli sportu pro děti a mládež, jsou
tu sportovní akce školy a jiných organizací působících na školním hřišti, dokonce i farnost
má každou středu svůj sportovní večer a mládež z naší farnosti již sedm let pořádá celostátní sportovní akci SKAM (vizte článek na jiném
místě DPZ – pozn. red.). Jsi v nějakém těsnějším spojení s místním sportovním děním?
Bohužel zatím nenacházím čas, abych se
nějak pravidelně zúčastňoval sportovního
života v Dolních Počernicích. Je to možná
dané i tím, že často můj týdenní program je
nepravidelný a v mnohém nepředvídatelný
a sportovní aktivity v Dolních Počernicích
mají svůj řád. S osobním běháním je to jiné.
Mohu běhat brzo ráno v 6 hodin nebo později večer. Když to trochu jde. Všem sportovcům v Dolních Počernicích ale žehnám, aby
byli uchráněni od různých zranění a aby měli
z pohybu radost. A slibuji, že při mém běhání
na vás vzpomenu v modlitbě.

počasí je nadmíru příjemné! Registrovaných sportovců bylo na sto padesát, plus organizační tým, to dělá – ač je sobota – pěkný „cvrkot“
kolem školního hřiště i tělocvičny.
Ke konci celého dne se slouží mše svatá, po které se slavnostně
předávají pěkné diplomy, blyštivé medaile a zlaté poháry. A aby měl
celý den správnou „třešničku na dortu“, jde se na farní zahradu, kde
na účastníky čeká grilování masa a klobásek, čokoládová fontána
a točená kofola. Což po dni plném sportu přijde všem vhod.

P. Pavla Čápa, SDB, dolnopočernického
faráře, se ptal HAVRAN

Ještě chci dodat, že jako „předehra“ SKAMu se uskutečnil SKAMfest,
tedy křesťanský hudební festival, který se konal v předvečer akce,
tedy v pátek 22. června v Kyjích na farní zahradě. Zahrály zde skvělé
kapely jak z Čech, tak i ze Slovenska!
Ač se tato akce v Dolních Počernicích konala již posedmé, jak již bylo
napsáno, doposud o ní obyvatelé ani vedení MČ mnoho nevědělo. To
má částečně pomoci napravit tento článek. Další informace naleznete
na www.iskam.cz. Za uskutečněný sportovní svátek patří organizátorům i všem, kdo akci podpořili, velký dík.
Marie Jakubcová

Místní knihovna
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
Kateřina Tučková

Žítkovské bohyně

Petr Šabach

Máslem dolů

Deset let s Václavem
Havlem

Martina Drijverová

Domov pro Marťany

Příběhy z olivového
ostrova

Pavel Kosatík

Věra Čáslavská. Život
na Olympu

Petra Braunová

Nejhorší den v životě
třeťáka Filipa L.

Jiří Šimon

Ukradený domov

Pavel Pafko

Šlo to skoro samo

Jiří Havel

Vlastimil
Vondruška

Podivná svatba na
Lichnici

P. Lamschová,
P. Havlíček

Jídlo jako životní styl
I.+II.

Co tu kvete, svítí,
létá?

Miloš Kratochvíl

Hloupežníci

James Joyce

Odysseus

Jana Psottová

Robert Fulghum

Třetí přání (I. až III. díl)

Praktický průvodce
cukrovkou

Jo Nesbo

Nemesis

David Richo

Iva Procházková

Simon Mawer

Jidášovo evangelium

Přijměte život
takový, jaký je
Žil jsem ve
středověku

Dračí polévka

Stará dáma vaří jed

Jiří Kejř

Alena Ježková

Arto Paaasilinna

Jeff Kinney

Vladimíra
Dvořáková

Rozkládání
(Rozkrádání) státu

Deník malého
poseroutky.
Ponorková nemoc

Jan Michl

Bitva o Francii

Jindra Svitáková

70. výročí operace
Anthropoid

Pavla Smetanová

Je krásná slunná sobota 23. června a v Praze Dolních Počernicích se s podporou mj. i ze
strany ÚMČ koná v areálu školy sportovní akce SKAM (Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže), letos již posedmé.
O co se vlastně v tento den jedná? Akce je určena pro mladé, kteří chtějí poměřit své síly
s ostatními mládežníky, protáhnout si svá těla a netradičně prožít konec školního roku.
Ano, jde tedy o sport, ale i o vítězství! Vítězové z každého turnaje (jde o fotbal, ﬂorbal
a volejbal) si totiž odnášejí putovní pohár. Během celého dne je možnost trhat rekordy
v atletice, či jako novinka letošního roku je možnost si vyzkoušet raft na rybníku. A nemyslete si, že na rybníku to je nuda! Každá skupinka se „omylem“ vyklopí, což v horkém

LITERATURA PRO MLÁDEŽ

Ladislav Špaček

Lenka Procházková Beránek

Přes sto padesát sportovců
z celé ČR na letošním SKAMu

NAUČNÁ LITERATURA

Vlčí léto laponského
mlynáře
Julia Franck

Polednice

Nicole Krauss

Dějiny lásky

George R. R. Martin Hra o trůny

Duchaři
Puntíčkáři
Uzly a pomeranče

NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Alena Ježková

České nebe

Jindra Svitávková

Znáte naše svátky?

SKAM, Knihovna 21

přírodních obnovitelných zdrojů. Sympaticky od nás také vyžaduje mnohdy menší zásahy.
Nepotřebuje tolik chemických
a mechanických ošetření, zato
musíme lépe poznat a spoléhat
se na přírodní děje. Odměnou
za vše je dobrý pocit, estetický
požitek a v případě užitkových
rostlin i čerstvá bio zelenina
a ovoce. Výnosy sice mohou být
nižší a plody menší, ale nenechte se zmást – zelenina a ovoce
jsou zdravější, chutnější, plné
tělu prospěšných látek.

Není zahrada
jako zahrada
- tipy pro ekologické zahradničení
Ať máte velkou zahradu u domu či na chalupě, zahrádku na malém prostoru nebo jen
několik truhlíků na balkóně, všude můžete
o užitkové a okrasné rostliny pečovat v přírodním duchu. Využíváním ekologicky šetrných prostředků a postupů si můžete sami
vybudovat přírodní zahradu. Přidejte se mezi
zahradníky, kteří věří, že i když je zahrádka
plochou přetvořenou k obrazu svého hospodáře, je především kouskem přírody.
Ekologické zahradničení se jinak nazývá udržitelné, ekologické, bezúdržbové nebo též
permakultura. Je jednou z nabízejících se možností, jak se můžeme chovat šetrně a udržitelně k přírodě. Zahrnuje ochranu půdy, která tak
není nevratně zničená ani vyčerpaná, pěstování rostlin typických pro dané přírodní a klimatické podmínky, šetření zdroji a využívání

Jak tedy na to? Existuje několik pravidel,
které nás – uplatňujeme-li je jednotlivě nebo
všechny najednou – přiblíží k cíli udržitelného zahradničení.
Nepoužíváme chemické hnojení umělými
hnojivy, ale používáme hnojiva, která poskytuje sama příroda (např. kompost, hnůj,
výluhy z rostlin). Dosáhneme tím nejen zdravější sklizně, kterou můžeme na rozdíl od
výpěstků hnojených obvyklým způsobem
bez obav konzumovat, ale zlepšujeme i kvalitu půdy a vody. Herbicidy a pesticidy totiž
prosakují půdou, kontaminují zpětně vodní
zdroje a škodlivé látky se tak vrací zpátky
do oběhu. Místo bojování proti nemocem
a škůdcům chemickými prostředky můžeme
posilovat přirozené obranné funkce rostlin
a podporovat rozmnožování živočichů, kteří
v boji pomáhají.
Kompostujeme. Kompostování je základní
metodou udržitelného zahradničení, kterou
zvyšujeme objem organické hmoty v zahradě, vracíme půdě zpět potřebné výživné látky a zároveň tak zmenšujeme objem odpadu
z domácnosti.

Vysazujeme smíšené kultury a rostliny původní a typické pro dané prostředí. Nejlepším a přitom nejlevnějším designérem pro
vaši zahradu je sama příroda. Najděte rostliny, které přesně podle vašich klimatických
podmínek tolerují sucho, vlhko, přímé slunce.
Ušetří vám to dodatečnou energii ale třeba
i vodu při úsilí udržet vaši zahradu krásnou.
Vysazováním smíšených kultur podporujeme
rozmanitost přírody, tzv. biodiverzitu.
Šetřete vodu. Voda je vzácná, proto je třeba
chránit vodu i její kvalitu. Jako zodpovědný
zahrádkář se neobejdete bez sudů na vodu
nebo jiného systému pro zadržování dešťové
vody. Ušetříte tím vodu, kterou byste museli
brát z městské kanalizace nebo jiných zdrojů, a šetříte tím pochopitelně i vaši kapsu.
Žádoucí jsou úpravy, které zadrží déle vodu
v půdě a zabrání nadměrně rychlému vysoušení. Čím více povrchu je zakryto (např.
pokosenou trávou, odpadem z rostlin, kůrou
atd.), tím méně vody je odpařeno vlivem přímého slunce a větru. Odpadá tak nutnost instalace zavlažovacích systémů. Kvalitu vody
chráníme, jak již bylo řečeno, zejména omezováním herbicidů a pesticidů.
Méně zásahů. Příznivci dokonale sestříhaných anglických trávníků obklopených řadou
tújí vědí, že jejich zahrada vyžaduje velké
množství energie, spoustu vody a chemických látek, které udrží trávu v perfektním
stavu, a energie potřebné k tomu, aby byl
trávník vždy bezvadně posekán. Permakulturní řešení představuje zahrada spíše zarostlá květinami a užitkovými rostlinami na
úkor nízkých trávníků. Většinou vám šetří čas
a vždy peníze na údržbu.

Dolnopočernické
léto

Jubilanti
z našich řad
ve III. čtvrtletí 2012
Srdečné blahopřání k významnému životnímu jubileu patří našim
spoluobčanům:

ČERVENEC
Jiří Urban, Vladimír Masluk, Václav Kocourek, Alžběta Zeithammerová,
Anna Trakslová, Marie Chudomelová, Anna Fiedlerová, Svatopluk Pták

SRPEN
Olga Šádová, Helena Turková, Růžena Paloučková, František Chmela

ZÁŘÍ
Vlasta Zelenková, Věra Bálková, Marie Koutská, Věra Holubovská,
Miroslava Richterová, Rudolf Novák
Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody.
Komise sociální, zdravotní a bytová

inzerce

Mgr. Barbora Týcová,
Ekocentrum Koniklec
www.ekocentrumkoniklec.cz

Umístění kontejnerů na objemný
odpad v II. pololetí r. 2012:
TERMÍNY PŘISTAVENÍ:

11. září na stanoviště:

13. listopadu na stanoviště:

■ ul.

■ 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)

V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
■ ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263)

POZOR – NOVÉ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ VOK:
1. VOK budou přistaveny jen po stanovenou dobu (16.00 – 20.00)
2. součástí přistavení bude obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů do VOK, a je povinností všech občanů dbát jejích pokynů
3. VOK není určen pro odkládání bioodpadu a živnostenského odpadu !!!
22 Ekozahrada, Odpady

Přijmeme na částečný úvazek nebo brigádně

ZAHRADNÍKA
pro péči o menší vinici, sad, zahradu
a zeleninovou zahradu
v Praze 9 – Dolních Počernicích
Více informací na adrese:
MEDIAN s.r.o., Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9
Personální oddělení, tel.: 225 301 123
personalni@median.cz

Noc kostelů
Rok se sešel s rokem a v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie proběhla již 3. Noc kostelů. Myšlenka otevřít
a nenásilně přiblížit církevní prostředí co neširší veřejnosti
vznikla před třemi lety. Letošní ročník ukázal, že se zrodila
akce, jak se říká „jak víno“, a to doslova. Protože jako víno
zraje a s věkem se stává skvělejším, tak i Noc kostelů je
rok od roku populárnější, a to jak mezi organizátory (pro
zajímavost loňská regionální příručka obsahovala 81 pražských adres a celkem se Středočeským krajem 133 adres,
v té letošní jich bylo uvedeno pro Prahu již 108 a celkový
počet v regionu činil dokonce 207 objektů), tak i mezi návštěvníky. Letos k nám zavítalo přes 120 lidí, a to je na periferii slušný počet. Byli to lidé nejen z nejbližšího okolí, ale např. z Nuslí či z Dejvic. Někteří u nás
svoje putování začínali, jiní přišli s brožurkou již orazítkovanou z mnoha jiných kostelů. Bylo skvělé, že lidé přicházeli průběžně, a také, že mezi nimi byli skutečně i mnozí, kteří do kostela nechodí.
A jak tedy vše probíhalo? Noc kostelů byla zahájena v 18 hodin vyzváněním zvonů. Poté návštěvníky
přivítal otec Pavel Čáp. Po jeho ne příliš dlouhé, ale o to lidsky upřímnější promluvě, krátce pozdravil
přítomné i pan Zbyněk Richter, starosta Dolních Počernic. On byl také první, kdo ochutnal mešní víno
(zvolil červené), které bylo připraveno jako překvapení pro účastníky. A potvrzuji, že to bylo překvapení milé. Byla to geniální příležitost navázat kontakt s příchozími, neformálně je oslovit. Někteří
se skutečně začali vyptávat. Vytvořila se velmi příjemná atmosféra. Z této komunikace jsem měla
velice dobrý pocit. Ovšem zpět k programu, protože ochutnávka byla až závěrečnou zlatou tečkou.
Za hudební zpestření po projevu pana starosty děkujeme paní Lídě Heroldové, Anežce Heroldové a paní Marii Ješinové. O následné ozvučení kostela reprodukovanou hudbou se postaral
Tomáš Jirsák alias Havran. Hudební podmalbou gregoriánskými chorály ještě více umocnil umělecký zážitek návštěvníků.
Paní Kvaltinová si připravila fundovanou přednášku o liturgických předmětech, které byly
k vidění nejen na promítacím plátně, ale i fyzicky v rámci výstavy. Tato výstava byla vhodně
doplněna i praktickou ukázkou liturgického oblečení – na kazatelně visely starobylé bohatě
zdobené (a pěkně těžké) ornáty v jednotlivých liturgických barvách a otec Pavel v roli ﬁguranta
předvedl přítomným jednotlivé součásti současného bohoslužebného oděvu. Podělil se s námi
zúčastněnými i o osobní pocity, protože bílý ornát, který si oblékl, mu prý vyšila sestra u příležitosti jeho kněžského svěcení.
Pan Kvaltin se zhostil role fotografa. Promítačku pohotově obsluhovala naše pastorační asistentka paní Marcela Krňávková. Ona také spolu se svým synem Tomášem vytvořila opravdu profesionální prezentaci fresek, které v současnosti nejsou volně přístupné, protože práce na jejich odkrývání ještě stále pokračují. V rámci Noci kostelů sice návštěvníci mohli vstoupit dřevěnými dvířky
do přepaženého presbytáře a fresky spatřit, ale pro detailnější (a také pohodlnější) prozkoumání
ne úplně ostrých maleb měli k dispozici onu čerstvě stvořenou prezentaci s podrobným popisem.
Tomáši Krňávkovi vyslovuji osobní poděkování za všechny, kteří toto dílo spatřili a spatří. Prezentace bude na požádání k dispozici.
Na další ze smyslů účastníků zapůsobila paní Jirsáková svými perníkovými kostelíčky a já již
zmíněnou ochutnávkou mešního vína. Návštěvníky u vchodu vítala a brožurky s razítky rozdávala již tradičně paní Mirka Bullová.
A ještě jedna perlička na závěr. V rámci Noci kostelů otec Pavel Čáp obdržel od paní Všetečkové
(o loňské Noci kostelů u nás živě komentovala fresky) odborně zpracovanou výpravnou publikaci
„Nástěnné malby ve středních Čechách“. Zde je i pasáž o freskách v dolnopočernickém kostele,
už sám tento fakt dokládá, jaký význam odborníci objevu fresek u nás přikládají. Ale aby to bylo
ještě unikátnější, dočteme se zde, že „o správnou identiﬁkaci pozice Panny Marie na fresce s výjevem Navštívení se zasloužila právě paní Marcela Krňávková…“ Odborníci se totiž domnívali, že
P. Marie stojí vpravo a vlevo je sv. Alžběta, ovšem oko naší pastorační asistentky objevilo pravý
opak. Odborníci uznali svůj omyl. A tak se naše Marcela dostala do dějin, tedy do knihy. Kniha je
k nahlédnutí v kostele.
Zkrátka letošní Noc kostelů se moc a moc povedla. Kdo nepřišel, ten o hodně přišel. Ale může se
těšit za rok. Já se už těším. Děkuji velmi všem, kteří nejrůznějším způsobem pomohli.
Více fotograﬁí naleznete na www.farnost-dolni-pocernice.cz.
Mirka Šílová
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