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Úvodník

2 Úvodník

Vážení spoluobčané,

od počátku roku 2008 je Městská část Praha – Dolní Počernice členem aso-
ciace s názvem Národní síť Zdravých měst (dále jen NSZM). Je možné, že tento 
pojem většině z vás nic neříká, a proto bych vás rád seznámil s posláním NSZM 
a s důvody, proč naše MČ do této asociace vstoupila.

V roce 1988 iniciovala OSN – světová 
zdravotní organizace (WHO) mezinárodní 
projekt Zdravé město, ke kterému přizva-
la nejvýznamnější evropské metropole. Po 
roce 1989 se myšlenky uvedeného projek-
tu začaly realizovat i v České republice.
V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních 
českých měst asociaci s názvem Národní 
síť Zdravých měst České republiky 
(NSZM ČR). NSZM je dnes mezinárodně 
certifikovaná organizace, která zastřešu-
je desítky municipalit – měst, obcí, krajů 
a také mikroregionů.

Pojmem „zdravá“ může být označena muni-
cipalita, která se systematicky a dlouhodobě 
zabývá životním prostředím, zdravím, kvali-
tou života a udržitelným rozvojem a ptá se 
svých obyvatel na jejich názory. Nejedná se 
tedy pouze o stav životního prostředí, ale 
zejména o zdravý životní styl lidí a odpověd-
nost vůči budoucím generacím.

Naše členství v Národní síti Zdravých měst 
je součástí cílené strategie uskutečnit pro-
jekt centra environmentálního vzdělávání 
v objektech bývalého mlýna a pivovaru. 
NSZM se stala partnerem tohoto projek-
tu a my jsme se usnesením ZMČ č. 10/7 
z 11. 2. 2008 stali jejími členy.

JAKÉ JSOU PŘÍNOSY ČLENSTVÍ 
V NSZM? 
■ zastřešení významnou mezinárodní auto-

ritou (OSN-WHO) 

■ využití principů a doporučení EU a OSN pro 
kvalitní udržitelný rozvoj městské části

■ využití informací a služeb k získávání fi -
nančních zdrojů (dotace, fondy EU)

■ možnost výměny zkušeností v ČR i v zahra-
ničí

■ využití pomoci při zpracování a řízení kva-
litní strategie rozvoje municipalit

■ možnost spolupráce s odbornými partnery 
v ČR i v zahraničí 

■ zlepšení image pro tuzemské i zahraniční 
návštěvníky

V současné době jsme ještě „nováčky“ této 
organizace a naší snahou bude postoupit 
v hierarchii NSZM o stupínek výše, a stát se 
tak její zkušenou a uznávanou částí.

JAKÉ JSOU VIZE ZDRAVÉHO MĚSTA?
■ udržitelné město
■ město pro děti
■ zdravý život jako hobby
■ město jako domov
■ město informací a technologií
■ prosperující město
■ naše město stojí za to vidět

NEODDĚLITELNÝMI POJMY V SOUVIS-
LOSTI S ČLENSTVÍM V NSZM JSOU:

Místní agenda 21 (MA 21)
MA 21 je progresivní metoda, která zastře-
šuje zvyšování kvality veřejné správy a vede 
k praktickému uplatnění principů 
udržitelného rozvoje na místní 
a regionální úrovni.

Správné uplatnění MA 
21 by mělo přinést kro-
mě kvalitnější a efek-
tivnější práce veřejné 
správy i řadu přidaných 
hodnot – spokojenost 
obyvatel, jejich zapojo-
vání do veřejného živo-
ta i do spolurozhodování 
o věcech veřejných a o strategii rozvoje obce. 

Komunitní plánování (KP)
Komunitní plán nebo také „Plán zdraví 
a života“ je dohoda, která formuluje pro-
blémy z pohledu veřejnosti, přičemž jsou 
sledovány všechny oblasti s vlivem na kva-
litu života a zdraví obce, města či regionu. 
KP vzniká tzv. procesem „plánování odspo-
du“ za účasti a zapojení veřejné správy, 
odborníků a zástupců široké veřejnosti a je 
důležitým podkladem pro tvorbu strategic-
kého plánu konkrétní municipality.

Data Plán
Představuje informační databázový nástroj 
NSZM, který slouží zdravým obcím, městům 
a regionům k tomu, aby dovedly přehledně 
a efektivně řídit procesy ve veřejné správě. 

V podstatě se jedná o zapracování středně-
dobých a dlouhodobých investičních záměrů 
a dalších procesů, souvisejících s výkonem 
veřejné správy včetně jejich financování, 
osobní zodpovědnosti a možnosti kontroly 
veřejností.

Databáze Dobrá Praxe
Pomáhá shromažďovat, systematicky třídit 
a poté nabízet jednotlivé příklady dobré pra-
xe zájemcům z řad státní správy a samosprá-
vy, neziskovým organizacím, soukromému 
sektoru, ale i jednotlivcům z řad veřejnosti.

Udržitelný rozvoj
Velmi často se můžeme setkat s konstatová-
ním, že udržitelný rozvoj je odpovědí na stá-
le se prohlubující negativní důsledky půso-
bení člověka na tuto planetu a její jednotlivé 
složky. Podstatou udržitelného rozvoje je 
sladění sociálního, environmentálního a eko-
nomického pilíře lidské společnosti tak, aby 
současná generace neohrožovala uspokojo-

váním svých potřeb možnosti a schop-
nosti příštích generací uspokojo-

vat své vlastní potřeby.

Vážení spoluobčané, i přes 
snahu informovat vás o pos-
lání NSZM co nejstručněji, se 
obávám, že v tuto chvíli vám 
nemusí být vše srozumitel-
né. Přesto si dovolím tvrdit, 
že členství v této asociaci 
bude pro naši MČ přínosné. 

Po konzultacích s vedoucími pracovníky 
NSZM jsem zjistil, že hodně činností, které 
z výše uvedených informací vyplývají, již 
provádíme, je jen třeba dát jim náležitou 
formu a postupně se v těchto směrech zdo-
konalovat.

Doufám, že se s mnohými z vás setkáme při 
akcích, které naše MČ připravuje uskuteč-
nit právě v rámci naplňování principů a cílů 
Národní sítě Zdravých měst. Pro dokreslení 
ještě uvádím, že v hl. m. Praze jsou v NSZM 
registrovány MČ Praha – Libuš, Praha – Dolní
Počernice a o členství se v současné době 
uchází MČ Praha – Slivenec. 

Další informace můžete získat i na interneto-
vých stránkách NSZM: www.nszm.cz.

Zbyněk Richter, starosta
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Rada na svých zasedáních v období od 
9. 10. do 11. 12. 2008 m. j. projednávala

schválila
■ konání kulturních akcí MČ a způsob jejich 

financování

■ odměny ředitelům ZŠ a MŠ 

■ předloženou aktualizovanou studii 
„Rekreační park u Čeňku – Černý Most, 
Dolní Počernice – I. etapa a III. etapa” 

■ provedení nejnutnějších havarijních 
oprav v čp. 68 a 393 vzhledem k připra-
vované privatizaci těchto objektů

■ nabídku spol. FRAMAKA, s.r.o. na zajištění zimní 
údržby komunikací v Dolních Počernicích

■ úpravy rozpočtu v r. 2008

■ zadání obnovení nápisů na hrobce rodiny 
Derczenyů na místním hřbitově

■ uvolnění fin. prostředků z fondu oprav 
a rezerv MŠ DUHA ve výši 17.865 Kč na 
úhradu opravy kuchyňského robota v MŠ

■ pronájem nebytových prostor v čp. 3 man-
želům Kyselovým za účelem poskytování 
masáží, manikúry, pedikúry a kosmetiky

Informace RMČ
■ nákup interaktivní tabule v hodnotě 

142 716 Kč z rozpočtu ZŠ, který byl za 
tímto účelem navýšen 

■ koncept „Komunitní plán sociálních služeb 
ve správním obvodu Praha 14 v letech 
2009 – 2014“ s tím, že v popředí zájmu 
naší MČ, při podpoře a zachování součas-
ných aktivit, bude vybudování domu pro 
seniory ve spolupráci s HMP a za podpory 
soukromého sektoru

■ uzavření smlouvy se spol. IKON s r.o. na 
spolupráci při privatizaci objektů čp. 68 
a 393 za nabídnutou cenu 55 tis. Kč

■ nákup další úřední desky za cenu 26 tis. Kč
z důvodu nedostatečné kapacity stávající 
úřední desky

■ smlouvy o dílo se spol. VODOMONT-VS, 
a.s. na realizaci projektů „Stavebních 
úprav nového přístupu do zámeckého 
parku“ a „Rekonstrukce hájovny – vej-
minek“ 

■ program 15. zasedání ZMČ

■ předloženou dokumentaci pro územní roz-
hodnutí (stavba Dolní Počernice) V Čeňku 
– II. etapa 

■ vyhlášení záměru na pronájem ordinace 
praktického lékaře pro děti a dorost ve 
zdravotním centru Alergologie-Pediatrie 
s. r.o., zastoupená MUDr. Janem Radinou

■ prominutí platby nájemného za 4. čtvrt-
letí r. 2008 paní Lence Lefnerové (koloni-
ál v čp. 312) 

■ smlouvu o dílo se spol. VODOMONT-VS, 
a.s. na stavební práce v rámci projektu 
„Rekonstrukce technické kulturní památ-
ky čp. 3“ za cenu 1 768 732 Kč (včetně 
DPH)

■ vyjádření poděkování p. Peškové, doru-
čovatelky České pošty, za její přístup 
k občanům naší MČ nad rámec jejích 
pracovních povinností, formou děkovné-
ho dopisu a věnováním publikace o Dol-
ních Počernicích

■ návrh KIVU na zřízení prodejny potravin 
v suterénu budovy čp. 10

Zápisy z jednání Rady MČ v plném znění 
jsou k dispozici na webových stránkách MČ 
www.praha-dolnipocernice.cz a v tiš-
těné podobě na úřadě MČ.

Hana Moravcová, ÚMČ

Hlavní město Praha v současné době pra-
cuje na přípravách nového Územního plá-
nu sídelního útvaru hl. m. Prahy a proto 
mi dovolte, abych vás seznámil s procesem 
jeho tvorby. Z pohledu samosprávy byly pří-
pravy tohoto dokumentu zahájeny již v roce 
2007, kdy jsme podávali podněty pro nový 
územní plán a vyjadřovali jsme se k analy-
tickým podkladům nového územního plánu. 
Všechna stanoviska, která naše MČ zasílala 
nadřízeným orgánům, byla projednávána 
v Zastupitelstvu MČ s výstupem ve formě 
jeho usnesení.

Tento postup byl vedením hl. m. Prahy zvo-
len z toho důvodu, aby městské části, kte-
ré mají největší přehled o svých územích, 
zasílaly své podněty pro nový ÚP, které 
byly následně zpracovatelem promítnuty do 
Konceptu nového územního plánu. S tímto 

Konceptem byly v říjnu loňského roku měst-
ské části Prahy seznámeny s výzvou na doru-
čení svých připomínek. Naše MČ se v tomto 
smyslu vyjádřila svým usnesením č. 15/2 ze 
dne 1. 12. 2008.

Předesílám, že do této fáze ještě nebyla 
zapojena veřejnost a to z důvodu velké 
„syrovosti“ materiálu. Veřejná projed-
nání Konceptu nového ÚP nastanou až 
po zapracování připomínek městských 
částí v průběhu I. pol. roku 2009. Výsled-
ky projednání budou opět promítnuty do 
Konceptu a znovu připomínkovány. Potom 
už bychom se měli dočkat někdy v závěru 
r. 2010 schválení nového územního plánu 
v Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Připomínám, 
že celý proces příprav nového ÚP bude 
pravidelně projednávat Zastupitelstvo naší 
MČ na svých zasedáních. 

Veřejnost bych rád vyzval k zapojení se do 
tohoto procesu, neboť nový územní plán 
může v mnohých případech ovlivnit strategii 
rozvoje nejen naší MČ, ale zejména celého 
území Prahy.

Závěrem bych si dovolil uvést, že podoba 
nového ÚP by měla být jednodušší a srozu-
mitelnější. Z pohledu naší MČ se jeví zatím 
největší problém v souvislosti s přípravami 
nového ÚP a to – existence, či neexistence 
křižovatky typu „diamant“ na Pražském 
okruhu mezi Vinicí a Xaverovským hájem.

Pořizovatelem nového ÚP je Odbor územ-
ního plánu MHMP a jeho zpracovatelem je 
Útvar rozvoje hl. m. Prahy. Konečné slovo při 
schvalování tohoto důležitého dokumentu 
má pak Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Zbyněk Richter, starosta

V infocentru Dolní Počernice jsou v prodeji jízdenky MHD v hodnotě 26, 18, 13 a 9 Kč.

Česká pošta nabízí od konce roku 2008 službu Czech POINT – ověřené výstupy z živnos-
tenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, výpis z bodového 
registru řidičů…

Infolinka 800 300 302, www.czechpoint.cz

Novinky 

stručně

Nový územní plán
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Vážení spoluobčané,
mojí dlouholetou snahou vždy 
bylo a je navyšování počtu pa-
mátných stromů v naší MČ. Jak 
je možná většině dolnopočer-
nických obyvatel známo, máme 
u nás zatím pouze jeden památný 
strom – dub letní, který se nachá-
zí na soukromém pozemku rodiny 
Grametbauerových.

V roce 2008 jsem požádal Odbor 
ochrany prostředí magistrátu 
hl. m. Prahy o vyhlášení dalších 
devíti stromů v zámeckém parku 
za památné. Moje žádost byla 
úspěšná jen zčásti, ale přesto se 
můžeme těšit, že k přijetí statu-
tu „památný“ jsou navrženy tři 
stromy, shodou okolností též 
duby letní. Všechny tři stromy 
jsou monumentálního vzhledu 
a jejich stáří se odhaduje na 
250 let. Dva z nich můžeme 
nalézt na hrázi Počernického 
rybníka a třetí, ten největší, 
pak asi 50 m pod hrází.

My všichni máme to štěstí, 
že v každém ročním období 

můžeme obdivovat jejich 
mohutnost a krásu.

Zbyněk Richter, 
starosta

15. jednání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní 
Počernice dne 1. 12. 2008

Zastupitelstvo MČ

schválilo 
■ podmínky rozpočtového provizoria pro rok 

2009

■ připomínky ke Konceptu nového územního 
plánu hl. m. Prahy 

■ prodloužení užívání dočasné stavby – auto-
servis Auto – Exner 

■ převzetí chodníku a nástupiště, zbudované 
na pozemcích MČ v rámci stavby „Posun 
zastávky MHD BUS Rtyňská, Praha 14“ do 
majetku MČ

■ přijetí daru ve výši 150 tis. Kč od spol. REID 
Development, a.s. za účelem podpory roz-
voje školství v MČ 

■ odpis pohledávky pana Oldřicha Zemana 
ve výši 144 104,20 Kč na základě Usnesení

Obvodního soudu pro Prahu 5, čj. 24 C 
70/2002-124

■ volbu pana Milana Nedvědila, nejml. do 
funkce člena Kontrolního výboru ZMČ 

■ dodatek ke zřizovací listině ZŠ

neschválilo 
■ návrh úpravy ÚP č. U O707 (žadatel České 

nemovitosti, a.s.)

vzalo na vědomí
■ zápisy z jednání výborů ZMČ, redakční rady 

DPZ

■ zápis z projednání možností úprav na auto-
busových linkách MHD ve vztahu k naší 
MČ se zástupci ROPIDu 

■ Usnesení ZHMP k návrhu na pořízení celo-
městsky významných změn ÚP SÚHMP ze 
dne 18. 9. 2008

■ seznam procesu schvalování změn ÚP ve 
vlně 06

■ Usnesení ZHMP č. 19/53 ze dne 18. 9. 2008 
o svěření pozemků do správy MČ Praha 
– Dolní Počernice,

■ Informační memorandum k dokončení stav-
by „Revitalizace historického centra zámec-
kého areálu v Dolních Počernicích – likvida-
ce ekologických zátěží zvýšení atraktivity 
a příprava pro rozvoj podporovaného úze-
mí“ (dvůr čp. 2 a 3) – členům ZMČ bude 
poskytnuto v elektronické podobě a na 
vyžádání tajemník ÚMČ zajistí tiskovou for-
mu konkrétnímu žadateli z řad ZMČ

■ rozpočet hl. m. Prahy na r. 2009 ve vztahu 
k MČ Praha – Dolní Počernice

■ vyjádření OOP MHMP k návrhu na vyhlášení 
tří památných stromů v zámeckém parku

■ poděkování ředitele ZŠ za provedení rekon-
strukce ve staré budově 

Pro DPZ zpracovala 
Hana Moravcová

Památné 

stromy

Informace ZMČ
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OdpadyUmístění kontejnerů na objemný 
odpad v I. pol. r. 2009:
Termíny přistavení (v odpoledních hodinách):
7. 4., 12. 5. 2009
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. 163)

Další termíny budou zajištěny dle fi nančních možností rozpočtu hl. m. Prahy

Dne 21. října 2008 byl vypuštěn Velký dolnopočernický rybník za účelem výlovu ryb. Při této udá-
losti pořádalo naše Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy ve spolupráci s Českým rybář-
ským svazem výchovný ekologický program „Výlov rybníku“. Smyslem programu bylo předat 
dětem základních škol praktické znalosti z oblasti rybářství a motivovat děti k ochraně přírody 
a péči o své nejbližší okolí. 

Během programů měli žáci možnost pozorovat rybáře při jejich práci a poznat se s nimi osobně. 
Pracovníci Českého rybářského svazu předávali dětem znalosti ze svého oboru a odpovídali na 
otázky kladené dětmi. Zároveň měli žáci možnost zhlédnout různé druhy živých ryb a sáhnout 
si na ně. Součástí výlovu rybníku byl také zábavný program vedený zkušenými lektory Střediska 
ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy. 

Program je uskutečňován formou prožitkové pedagogiky s prvky vnímání přírody pomocí smyslů. 
Děti by se měly tímto přiblížit přírodě a vnímat citlivěji i mezilidské vztahy. Program je proložen 
pohybovými, ekologickými a sociálními hrami rozvíjejícími kreativitu, fantazii a tvořivost, znalostní-
mi a logickými hrami se zaměřením na ekosystém rybníků a rybářství. Výlov rybníků se stane naší 
tradicí a v příštím roce opět plánujeme organizované programy v rámci výlovů pro děti základních 
a možná i středních škol. Kontakt na nás najdete na webových stránkách www.lesypraha.cz. 

Při příštích výlovech rybníků se na vás těší Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy

Výlovu Velkého počernického rybníka jsem se 
také zúčastnila (samozřejmě jen jako divák) 
a přestože již dávno nepatřím mezi děti ani mlá-
dež, nadchl mne přístup rybářů – jejich zajímavý 
výklad, ukázky ryb i odpovědi na všetečné otázky 
dětí. Spolu s dětmi jsem se dozvěděla, jak pest-
rý je život pod hladinou. Jako naprostý laik bych 
z ryb zde žijících uvedla jen kapra a nejistě bych 
tvrdila, že se zde náhodně vyskytne i sumec. Díky 
ekologické výchově dnes již vím, že zde žije napří-
klad: kapr obecný (dožívá se i 20ti let), sumec vel-
ký, okoun říční, štika obecná, cejn velký, candát, 
plotice, karas stříbřitý, amur tolstolobik, hrouzek 
obecný. I nad hladinou je rušno – z rybožravých 
ptáků zde můžeme spatřit racka chechtavého, 
volavku popelavou a kormorána velkého. Rybáři 
ochotně vysvětlovali i pojmy: obvodová strouha, 
loviště, kádiště, vážný, káď, vanička, keser, sak aj. 
Náš Počernický rybník patří mezi rybníky chovné, 
odkud se ryby (po vytřídění podle druhů) odváží 
a vypustí do revírů např. Hostivař, Čakovice, 
Berounka I a II, pro sportovní rybáře.

Pro dokreslení atmosféry si můžete prohléd-
nout několik snímků, které jsem při výlovu 
pořídila. Pokud ve vás tento krátký článeček 
vzbudil zájem o ryby a rybaření, doporučuji 
vám, podívat se na webové stránky Českého 
rybářského svazu a Územního svazu Rybáři 
Praha, kde najdete mnoho zajímavých informa-
cí. A samozřejmě, přijďte i vy na příští výlov!

Světla Parkanová

http://www.rybsvaz.cz/, 
http://www.crs-sus.cz/,
http://www.rybaripraha.cz/

Výlov Počernického rybníku

Harmonogram mobilního sběru 
nebezpečného odpadu v roce 2009
Termíny přistavení:
12. 5., 11. 8., 10. 11. 2009
ZASTÁVKY SBĚRNÉ TRASY   DOBA STÁNÍ

■ křižovatka ul. Třebihošťská – Podkrkonošská 15.00 – 15.20
■ křižovatka ul. Bohuslavická – Listopadová 15.30 – 15.50



6 Za Počernice krásnější

Staré, otřepané heslo, které by však v Dol-
ních Počernicích mohlo viset takřka na 
každém rohu. Když si projdete obci křížem 
krážem, dáte mi jistě všichni za pravdu. Kolik 
šedých, nezajímavých budov, kolik kostrba-
tých komunikací a nevzhledných skládek se 
pojednou změnilo k nepoznání. Je to samo-
zřejmě v neposlední řadě fi nanční záležitost, 
ale té vždy musí předcházet vize a strate-
gie. A ta představitelům naší obce opravdu 
neschází. Sotva započnou jeden projekt, již 
mají „v šuplíku“ připraveno několik dalších, 
které ve svém důsledku učiní Počernice ještě 
pěknějšími. 

Za vším tímto stavebním činěním stojí Rada 
městské části a její poradní orgán Komise 
investic, výstavby a údržby (KIVU), které již 
několik volebních období předsedá zástup-
ce starosty pan Ing. Miloslav Král. Činnost 
těchto našich samosprávných orgánů by se 
však neobešla bez podpory Zastupitelstva 
MČ Praha – Dolní Počernice, které má nad 
rozvojem MČ supervizi. Naše čtenáře by jistě 
zajímalo, kdo všechno, krom volených zastu-
pitelů obce, stojí za tímto stavebním boo-
mem. Každému započatému dílu předchází 
pečlivé výběrové řízení. Nejprve je potřeba 
vybrat vhodného architekta, který zpracuje 

studii, následuje vypracování projektové 
dokumentace, stavební řízení a v neposlední 
řadě výběr dodavatele prací.

Zeptali jsme se pana Ing. Miloslava Krále 
kdože stojí za všemi těmi stavebními domi-
nantami v naší MČ.

„Cílem našeho snažení je vždy mít vizi, jak 
by měla naše městská část vypadat. V naší 
komisi (KIVU), která se schází pravidelně 
každou středu, tyto představy podrobně 
rozebíráme, vybíráme priority a následně 
i vhodného architekta. Zadání pro architek-
ty volíme vždy takové, abychom zachovali 
ráz naší obce, které již charakter vtiskli naši 
předkové. Poučením jsou nám i sousedé 
v nejbližším zahraničí, převážně v Německu 
a Rakousku, kteří obdobné problémy vyřešili 
úspěšně již dříve. Nejvýznamnější podíl na 
architektonickém ztvárnění objektů v naší 
obci mají dva architekti a to Ing. arch. Jan 
Mayer a Ing. arch. Jan Vrána.“ 

Docela by nás zajímalo pod kterými stavba-
mi, či rekonstrukcemi jsou tito pánové pode-
psáni.

„Pan Ing. arch. Jan Mayer se svojí skupinou 
výtvarníků (skupina Tvrdohlaví) započal již 
v roce 1987 s rekonstrukcí zámeckého parku,

Za Počernice 

krásnější /část I./

Ing. Miloslav Král a Ing. arch. Jan Mayer 

Rekreační zóna podél Hostavického potoka

... a dnes

Rozšíření místního hřbitova – kolumbárium, plačící skála

Dvůr bývaleho pivovaru před rekonstrukcí...
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Redakční rada 7

Vážení a milí spoluobčané,
rok magické osmičky je za námi a lze se jen 
ohlédnout, zavzpomínat. Určitě, stejně jako já, 
se nadýmáte pýchou při pochvalných slovech 
návštěvníků Dolních Počernic, ať už náhodných 
nebo těch, kteří si naši městskou část oblíbili 
a navštěvují ji pravidelně. Vždy je co vidět a kam 
se vracet. S přibývajícími lety čím dál víc zapouš-
tím kořeny v tomto mně milém koutku Prahy.

Přemýšlím, kterou část naší měst-
ské části upřednostnit. Nejde to: 
Dolní Počernice jsou jako celek 
nezaměnitelnou a svébytnou sou-
částí Prahy, a tak jako kulturní 
odkaz Prahy obohacuje nás, tak my 
naoplátku obohacujeme Pražany. 
Vždyť Zámecký park, Velký počer-
nický rybník, kostel a z nových 

který doplnil o některé zajímavé krajinné 
prvky: pergoly, mostky přes vodoteče, Koči-
čí hrádek a podobně. Dále jsme s panem 
architektem spolupracovali i v dalších obdo-
bích, například na projektu nového hřbitova, 
úpravě nevzhledného okolí podél Hostavic-
kého potoka, z této doby pochází i většina 
dřevěných výtvarných a herních prvků, které 
vhodně doplňují tuto lokalitu. Dále se podí-
lel na projektu parkové úpravy budoucího 
parku „U čeňku“, na studii rekultivace býva-
lé skládky za hřbitovem, na projektu parko-

vé úpravy dvora bývalého pivovaru a mlýna 
a rovněž spolupracoval na studii rekonstruk-
ce čp. 6, kde se dnes nachází informačním 
centrum a muzeum. V současné době byly 
zahájeny práce na opravě hospodářské 
budovy hájovny v Xaverovském háji, která je 
rovněž v majetku naší městské části. K tomu-
to objektu Ing. arch. Mayer též vypracoval 
architektonickou studii.“

Pokračování rozhovoru s Ing. Miloslavem 
Králem najdete v příštím čísle Dolnopočer-
nického zpravodaje.

Redakční 

rada

staveb amfi teátr či zrekonstruovaný pivovar, 
to vše by v jiných obcích bylo dominantou, 
u nás jsou to jednotlivé kamínky mozaiky tak 
pěkné městské části. I naše redakce se snažila 
o nich psát, ale také o životě v městské části, 
o práci RMČ, ZMČ, úřadu, kulturně-společen-
ských akcích a v neposlední řadě publikovala 
seriál o původu názvů jednotlivých čtvrtí či ulic 
v Dolních Počernicích. 

Chtěl bych zejména poděkovat všem spolu-
pracovníkům a lidem, kteří se jakýmkoli způ-
sobem zasloužili o myslím vydařená jednotlivá 
čísla DPZ. Vám bych chtěl popřát hodně zdraví, 
síly a energie do roku 2009 a třeba také tvůrčí 
myšlenky, invence a nápady, které rádi v Dol-
nopočernickém zpravodaji otiskneme.

MUDr. Pavel Boček, 
předseda redakční rady DPZ

Motýlí dům

Kočočí hrádek z r. 1987, autor František Skála

Revitalizace skládky – rozhledna



OSLAVA 90. LET OD ZALOŽENÍ NAŠÍ REPUBLIKY
Připomínka významného výročí našeho státu probíhá v Dolních Počerni-
cích tradičně se stejným scénářem, a přesto je stále působivá. Scházíme
se na amfi teátru v zámeckém parku, kde po projevu pana starosty 
zazpíváme hymnu a potom se státní vlajkou v čele procházíme s lam-
pióny parkem, osvětleným světly svíček (paní Hana Moravcová a spol.). 
Z hráze rybníka jsou potom účastníci lampiónového průvodu odměněni 
pohledem na slavnostní ohňostroj (zajištěný ředitelem dětského domo-
va Martinem Lněničkou), který je tečkou za celou oslavou. 

Organizačně akci podpořilo nové vedení a členové pedagogického sboru
naší školy, fi nančně ji zajistila rada naší městské části a o technické 
zabezpečení se postaralo občanské sdružení POČIN. Za fotografie 
děkujeme panu Karlu Vosátkovi.

Dr. Tomáš Jirsák 

Kultura

Městská část Praha – Dolní Počernice
 ve spolupráci se základní školou, občanským sdružením POČIN, dětským domovem a hotelem Svornost

si vás dovolují pozvat na

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
s dechovkou TOMÁŠOVÉ

který se bude konat

ve čtvrtek dne 19. února 2009

Průvod vyjde po produkci dechové hudby Žižkovanka od venkovního amfi teátru 
v dolnopočernickém zámeckém parku ve 13.00 hodin 

a půjde po trase okolí ul. Národních hrdinů,
Českobrodská a Novozámecká

Průvod bude ukončen v hotelu Svornost

MASOPUSTNÍ VESELICÍ
DJ PATRIKA

8 Kultura



Vánoce 2008 9

V TEN VÁNOČNÍ ČAS…

Naše MČ Praha – Dolní Počernice se již léta otevírá široké veřej-
nosti. A dělá to opravdu neotřelým způsobem. Stará se mimo 
jiné o perfektní vzhled obce. Když navíc přičteme rozlehlý, dob-
ře udržovaný zámecký park, spousty hřišť, krásných zákoutí 
a nepřeberně zajímavých objektů, které přímo zvou k tomu, aby 
byly objeveny…

Tak jako každoročně i v roce 2008 nabídly Počernice svým návštěv-
níkům tradiční „Vánoční nadílkovou“, která se konala ve dnech 
6. a 7. 12. v prostorách zámeckého parku, kulturního centra, 
starého mlýna, informačního centra a přilehlého pensionu Český 
statek.

A že se Dolnopočernické Vánoce 2008 vydařily, o tom svědčí 
nejen kladné ohlasy, ale především stále stoupající počet náv-
štěvníků.

Nebylo by asi spravedlivé vyzdvihovat jednotlivé součásti pro-
gramu. Ale, přeci jenom! Chválu si zaslouží velká „Mikulášská 
svita“ vedená vlídným panem Františkem Novotným, který 
s úsměvem udílel rady a dlouze a trpělivě naslouchal všem pří-
tomným dětem. A že jich bylo! Dále tradiční živý betlém, jehož 
aktéři vždy vytvoří nádhernou sváteční atmosféru. Letos k ní 
přispěla především postava Panny Marie s Ježíškem (paní Dani-
ela Novotná s malým Mojmírkem), dále pak takřka pravý král 
Baltazar – pan Joaozinho Gomes – a samozřejmě nejvelebnější 
z velebných pan Jakub Ruml (sv. Josef), jenž už léta s láskou 
pečuje o všechny Ježíšky, které mu dolnopočernické maminky 
pro tyto okamžiky nadělují. 

Nemalou chválu si zasluhuje i rozsáhlá výstava „Vánoční inspira-
ce“, na které se krom hlavní výtvarnice paní Mgr. Hany Králové 
podílely svými výrobky i děti z dětského domova a tradičně i naše 
ZŠ. Žáci této školy, pod vedením pedagogů v čele s paní Mgr. 
Blankou Kubelkovou, opět překvapili. Připravují totiž vždy svoji 
prezentaci k určitému tématu. Viděli jsme již zdobení vánočních 
stromečků, nebe, zvony, hvězdy, betlém, sněhuláky a další. Letos 
to bylo úžasně propracované téma: Kapr.

Naše poděkování patří i pilné paní Evě Vavrouškové, která vystavi-
la svoji stále se rozrůstající sbírku papírových a háčkovaných betlé-
mů. Letos se blýskla i rozsáhlým betlémem z kukuřičného šustí. 

Poklonu si zaslouží i čerti v mlýnském „pekle“, především pak 
pan Ing. Pavel Moravec, který uhlídal peklo i při ohňové šou, dále 
společnost Molechet za krásné renesanční tance i hrátky pro děti 
– „Dřevěné meče“, divadelníci z Čelákovic za pohádku „Jablka 
mládí“, trhovci a všichni z Léta Páně, Svornosti i pensionu Český 
statek, kteří se postarali o pohoštění všeho druhu.

Městská část děkuje i těm neviditelným, kteří se postarali o to, 
aby vše probíhalo tak, jakože „samosebou“. 

Byli jimi: 
Ing. Miloslav Král, Mgr. Hana Králová, Václav Navrátil, Vladimír 
Masluk, Světla Parkanová, Hana Moravcová, Eliška Čančíková, 
Kamil Douděra, Eva Vavroušková, Jiří Podroužek, Zdeněk Zacha-
riáš, Dr.Tomáš Jirsák, jezdecký klub Počin, členky klubu důchodců 
a řada, řada dalších. 

Vlasta Václavková

Vánoce 2008
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Zima v Dolních Počernicích

Koncert k poctě 

sv. Cecílie 

12 Kultura

Svaté Cecílii, patronce hudebníků, byl věnovám koncert Dolnopočer-
nického chrámového sboru, konaného dne 22. 11. 2008 v prostorách 
kulturního centra.

V devítileté historii trvání sboru šlo o již třetí „cecilkovský“ koncert, 
obohacený tentokrát o vystoupení Komorního smíšeného sboru AVE, 
který působí při Křesťanském sdružení zrakově postižených, smyčcové-
ho kvartetu a sólové fl étny Jiřího Protivy. 

Koncert vznikl za grantové podpory hl. m. Praha. 

Partnerem byla Unie českých pěveckých sborů a Ochranný svaz autorský.

■ 19. 2. čtvrtek  Masopust
■ 28. – 29. 3. sobota 

a neděle  Velikonoční výstava

■ 16. 5. sobota Vysvěcení sochy 
  sv. Jana Nepomuckého

■ 23. 5. sobota Májování

■ 26. 5. úterý Svátek sousedů

■ 30. 5. sobota  Dětský den 

■ 20. 6. sobota Vítání léta

■ 28. 6. neděle Triatlon

■ 19. 9. sobota Babí léto

Termíny ostatních kulturních a sportovních akcí budou upřesňová-
ny v průběhu roku.

Informace získáte v místním infocentru, na nástěnkách nebo na 
webových stránkách naší městské části www.praha-dpocernice.cz.

Plánované kulturní 
a sportovní akce 
v roce 2009
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FEST 26
XVIII. ROXXXFEST
Vzhledem k mé zářijové služební cestě mimo 
ČR se tentokrát podzimní půlročník FESTu 26 
konal o něco později, než je obvyklé. Obá-
vali jsme se, že to bude mít neblahý vliv na 
počet návštěvníků, ale nakonec se ukázalo, 
že popularita tohoto festivalu je již taková, že 
ani změna termínu jej nemůže příliš ohrozit. 

Vzhledem ke stále probíhajícím rekonstrukcím 
areálu pivovaru jsme se tentokrát opět museli 
uchýlit do prostor mlýna. Zde sice rekonstrukce 
také probíhá, ale to nám bylo spíše ku prospěchu. 
Tzv. mrtvá sekce, tj. scéna neživé hudby tak našla 
velmi příhodné útočiště v prostorách budoucích 
záchodků pod nádvořím hospodářských budov 
mlýna. A nutno dodat, že mrtvá sekce se ukazuje 
být velmi životaschopnou. Letos k jejímu úspě-
chu přispěly nejen návrat Martina Hájka a nová 
DJská krev, ale také příšerná výzdoba umělecké 
skupiny Jiřina a její chlapci. 

Vedoucímu tohoto výtvarného projektu Jiřímu 
Avatarovi Roušovi také vděčíme za výzdobu 
hlavního sálu. Výzdoba, kterou tentokrát 
instaloval, s interiérem mlýna natolik srostla, 
že byla ponechána na místě k využití pořada-
teli dalších akcí. A skutečně, části lidské kostry 
a zkrvavená torza se velmi hodila v prosinci 
pekelníkům, kteří mlýn obsadili u příležitosti 
Dolnopočernických Vánoc. 

Jinak živá scéna byla také velmi zajímavá, a to 
mj. i proto, že se opět rozšířila stylová pestrost 
kapel vystupujících na našem festivalu – tento-
krát o velmi avantgardní a snad se dá říci i pro-
gresivní styl noise který reprezentovala hned 
dvě (částečně se personálně pronikající) hudeb-
ní tělesa. Jediné, co tedy letošnímu podzimnímu 
FESTu 26 chybělo tak tedy zřejmě byla plánova-
ná lasershow. Emiter laserového paprsku jsem 
totiž nešťastnou náhodou utopil v náhonu ještě 
dříve, než jsme ho vůbec použili. 

Informace o programu i o dalších skutečnos-
tech souvisejících s FESTem 26 naleznete na 
www.fest26.cz, povedené fotografi e Honzy 
Rouše z posledního půlročníku na http://pica-
saweb.google.com/rousik/Fest26. 

Závěrem jen poděkuji ÚMČ za trvající přízeň 
a zopakuji, že veškerý výtěžek ze vstupného 
i z baru opět putuje na Adopci na dálku naší 
FESTovní Carol Namabiro v Ugandě. Jsem 
zvědav, jak se nám povede příští půlročník 
v březnu 2009, kdy budeme s největší prav-
děpodobností nuceni postrádat nejvyššího 
inženýra FESTu 26 Dr. Petra Honzíka s chotí, 
kteřížto dlí tč. dlouhodobě ve Francii. Držte 
nám palce a kdo můžete, nabídněte pomoc.

generální prezident FESTu 26 HAVRAN

POČIN o svých počinech

Počin 13

KONĚ, DĚTI A ZIMNÍ AKCE V JK POČIN
Jen hustá zimní srst připomíná koním z jezdec-
kého klubu v Dolních Počernicích, že je leden 
a paní Zima káže všem živým tvorům odpočí-
vat a těšit se na teplé jarní dny. Koníci Matý-
sek, Vesna, Lucka, Bety, Holms a Šaman si totiž 
moc klidu nedopřejí. I v zimě za nimi pět dní 
v týdnu přicházejí děti z jezdeckého kroužku 
a klienti na hipoterapii. K těmto pravidelným 
aktivitám ale přibyly další.

První středu v listopadu jsme celé dopoledne 
vozili děti z Mateřské školy na Jahodnici. Při-
šlo jich 43 a žádné si nenechalo ujít příležitost 
svézt se na koni. Také od listopadu spolupracujeme na projektu poskytování hipoterapie 
a léčebně-pedagogicko-psychologického ježdění dětem z Dětského domova v Dobřichovicích. 
V sobotu k nám přicházejí čtyři děti ve věku od 11 do 16 let. Každému je svěřen jeden kůň, 
kterého pod vedením školeného instruktora vyhřebelcují, osedlají, naučí se, jak s koněm komu-
nikovat. Potom s koňmi hrají hry, při nichž se učí koně ovládat, formou her probíhá nácvik vzá-
jemné komunikace a spolupráce. V závěru hodiny děti v rozhovoru s instruktorem a se svým 
pedagogem hovoří o tom, co se jim nejvíce líbilo a proč, jak se během komunikace s koněm 
cítily. Téměř vždy je těší, že se umí o koně postarat a že je velké zvíře, ke kterému mají respekt, 
poslouchá. Rozvíjí se tak například důležitá sebedůvěra a komunikační dovednost dětí, které 
bývají často poškozeny špatným nebo úplně chybějícím rodinným zázemím.

První prosincovou sobotu jste mohli naše koníky potkat v zámeckém parku v Dolních Počer-
nicích. V průvodu čertů – za které byli sami převlečeni – tu doprovázeli příjezd Mikuláše na 
předvánoční slavnost spojenou s živým Betlémem, výstavou vánočních perníčků, zpíváním 
koled a dalším programem, neoddělitelně patřícím k předvánoční atmosféře. 

Jako každý rok i letos byla pro děti z jezdeckého kroužku připravena Vánoční besídka v prostorách 
úřadu. Té už se koně neúčastnili, ale věříme, že za dárky v podobě pytlů mrkve, jablek a za tvrdý chléb 
nám to odpustí. I příští rok nás totiž čeká spousta společné práce, na kterou se všichni těšíme. 

Proto děkujeme Městské části Praha – Dolní Počernice a našim sponzorům, díky nimž můžeme 
jezdecký oddíl provozovat. Děkujeme také všem, kteří nám nabízejí svou pomoc nebo koním 
při svých procházkách přinesou tvrdý chléb a jablíčka. 

S přáním všeho dobrého a mnoha krásných dní v roce 2009 za JK POČIN Hanka, Zuzka, Jitka, 
Štěpánka, Petra a Pavlína

Kdykoli můžete našim koním přinést tvrdý chléb a jablíčka, 
dostanou je jako odměnu za svoji práci. Také uvítáme informa-
ci o možnosti získání pilin, kterých je v zimě na podestýlku ve 
stájích větší spotřeba. 
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VÁNOCE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V předvánočním čase se žáci naší školy představili veřejnosti na Vánoč-
ní akademii, které se tentokrát účastnily všechny třídy.

Na programu byly básničky, vánoční koledy, hrané scénky, hádanky 
i taneční kreace. Samotnému vystoupení předcházela prodejní výstava 
prací našich školáků s vánoční tematikou. Zájemci si mohli zakoupit 
i školní nástěnný kalendář. Vše se uskutečnilo za hojné účasti rodičů 
a ve velmi příjemné vánoční atmosféře.

Věřím, že se vystoupení všem líbilo a pomohlo zklidnit a zpříjemnit 
předvánoční shon.

Přejeme všem do nového roku 2009 mnoho štěstí, zdraví a úspěchů.

Za pedagogický sbor a ostatní zaměstnance školy 
Bc. Jiří Schwarz, ředitel

O letních prázdninách proběhla rekonstrukce 
a stavební úpravy části prostor naší základní 
školy, Hrazeny byly z dotačních prostředků 
MČ Praha – Dolní Počernice.

Celá rekonstrukce v prvém patře budovy byla 
provedena dle nového stavebního projektu, 
který odpovídá současným hygienickým nor-
mám a navazuje na vydané stavební povolení 
celkové rekonstrukce a modernizace budovy. 

Ve staré budově (čp. 70) byla provedena rekon-
strukce sociálního zázemí. Současně došlo 
k odstranění starého nevyhovujícího stavu, kdy 
hrozily havárie a poruchy vodovodního řadu. 

Vyměněny byly hlavní stoupačky vody a kana-
lizace včetně výměny keramických obkladů 
a nových zařizovacích předmětů, do zázemí 
byla zavedena teplá užitková voda. Součástí 
rekonstrukce bylo i vybudování prostor pro 
úklid a zvětšení kapacity sociálního zařízení.

Dále byla provedena celková oprava podlah 
prostřední učebny. Zde po sejmutí staré kryti-
ny bylo nutno vyměnit i roznášecí konstrukční 

Modernizace v základní škole
vrstvy, které byly v dožitém stavu (propadnutí 
části podlahy). Byl položen nový dřevěný rošt 
(včetně roznášecí dvojité desky) a nové PVC.

Součástí všech prací je i nové barevné vyma-
lování prostor dotčených stavbou, hlavní 
chodby a schodiště.

V nové budově (čp. 810) u šaten tělocvičny 
byly vyměněny požární rozvody vody, které 
pro své stáří měly za sebou množství lokál-
ních oprav a plnily tak svou funkci se znač-
ným rizikem poruch.

Na závěr bych jen uvedl, že dodavatelem sta-
vebních prací byla společnost Starkon Jihlava 
a.s., která vzešla jako vítěz z výběrového říze-
ní, a hlavním inženýrem projektu byl architekt 
Hájek, kterým touto cestou ještě jednou děkuji.

Rovněž i velké poděkování náleží pracovní-
kům ZŠ v čele s ředitelem Jiřím Schwarzem, 
bez jehož pomoci by celá stavební úprava 
neprobíhala tak úspěšně.

Více snad demonstruje pár přiložených fotografi í.
Petr Stránský
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Rodiče, kteří si řekli: „Kam jinam za čerty, 
než k Veselému čertíkovi,“ neprohloupili. 
Prostory klubu se 5.12. rychle zaplnily malý-
mi čertíky a čerticemi, Mikuláši, anděly, ale 
i „obojživelníky“, kteří zvládali představo-
vat všechny mocnosti najednou…

Hned od začátku Mikulášské besídky si totiž 
každý malý návštěvník mohl z připravených 
materiálů vyrobit rudé čertovské růžky, blýska-
vá andělská křídla nebo vznešenou mikuláš-
skou čepici – někteří se očividně nemohli roz-
hodnout, co je lepší, tak na sebe navlékli vše. 

Většina dětí využila možnosti si osobně pro-
mluvit v panem Mikulášem, který si s nimi 
celé odpoledne notoval písničky, poslou-
chal básničky i promlouval do duše. Kolem 
poskakoval hodný čertík, ale nikoho nestra-
šil, a tak mu děti seděly na klíně raději než 
vousatému Mikuláši. Anděl rozložil klávesy 
a starší děti ho obklopily, aby si zazpívaly 
vánoční koledy. Ti živější hned vlítly do reje 
Mikulášské diskotéky a maminky je dostaly 
ven jen lákáním na mandarinky nebo Miku-
lášské kakao. Vyvrcholením bylo čertovské 
divadélko v podání Jany s Evou, které sledo-
valo přes třicet dětí. 

Akce se povedla. Obzvláště nás potěšila 
hodnocení tatínků, kteří byli v klubu poprvé 
a chválili a chválili… zřejmě i pod vlivem 
horké mikulášské griotky.

Jana Lenková,
ředitelka klubu

ADVENTNÍ ČAS 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE DUHA
V době pro nás nejkrásnější, v čase advent-
ním, se děly ve školce věci nevídané a pro 
všechny byly jistě krásnými zážitky, které si 
uchováme po dlouhou dobu.

Návštěva čerta s Mikulášem byla jednou 
z pravidelných akcí v tomto čase, dětem při-
náší vždy napětí: „jak to vlastně s tím čer-
tem je?“ a zároveň drobné pochutiny, aby se 
zapomnělo na toho rohatého s řetězem.

Letošní vánoční setkání s rodiči bylo usku-
tečněno jako již vloni formou vánoční dílny. 
Rodiče si spolu se svými dětmi v jednotli-
vých třídách vyráběli drobné vánoční dárky 
a přání, poslouchaly se koledy a ochutnávalo 
se vánoční cukroví od šikovných maminek. 

Nejen čerti 
ve Veselém 

čertíkovi

Všechny děti si odnesly domů dárky – hrneč-
ky pro kluky a holky s motivy zvířátek v nád-
herném dárkovém balení, které jim věnovali 
manželé Schusserovi.

Sváteční atmosféra vánočních dílen byla 
podkreslena hudebníky, kteří nám vyhrávali 
koledy nejen v jednotlivých třídách, ale i ven-
ku u našeho nádherně osvíceného stromu 
– stříbrného smrku. U něj jsme se všichni na 
rozloučenou sešli a zpívali, co hrdlo stačilo. 
Díky panu Jakubcovi, který nám sponzorsky 
zařídil toto osvětlení, jsme se mohli radovat 
z tak nádherné podívané. 

Ráda bych poděkovala všem rodičům za pod-
poru a za dobrovolnou fi nanční sbírku pro 
děti, která bude využita na zakoupení herních 
prvků na zahradu.

Přeji všem za celý kolektiv mateřské školy 
hodně zdraví a štěstí v roce 2009.

Danka Exnerová, ředitelka MŠ
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SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Rozloučení s Dětským domov cupem 2008, 
proběhlo i tentokrát v Multikině Ládví. 

Z 56 domovů, které závodily, do Prahy přijely 
děti z 25 dětských domovů. Ročník 2008 měl 
čtyři soutěžní díly, v lednu turnaj ve stolním 
tenise, v dubnu běžecký trojboj, v květnu fot-
balový turnaj (poprvé na trávníku, ne v hale), 
v říjnu cyklistika a na závěr v listopadu Slav-
nostní vyhlášení výsledků.

Program vyhlášení byl již tradiční. Ráno ná-
vštěva kina, kde si děti mohly vybrat, jaký 
film chtějí vidět, a po obědě již probíha-
lo vlastní Slavnostní vyhlášení výsledků. 
Během odpoledne vystoupili: Tomáš Janků, 
Lubomír Štrobl, Hynek Tom, taneční studio 
D+D a Základní umělecká škola Prosek. 
V „taneční“ soutěži, kterou vyhlásil Fotolab, 
vyhrály digitální fotoaparáty děti z dětských 
domovů Tachov, Nymburk a Mikulov.

Dětský domov cup 2008 
Ceny a poháry, za umístění v Dětském domov 
cupu 2008, předávali sportovci z Dukly Praha. 
Moderní pětibojaři Libor Capalini a David Svo-
boda, triatlonista Tomáš Slavata a Tomáš Dvo-
řák, desetibojař a trojnásobný mistr světa! 

Obří putovní pohár ani letos nezměnil majite-
le a již po čtvrté za sebou zvítězil, s celkovým 
počtem 201 bodů, Dětský domov Horní Slavkov. 
Na druhém místě skončily děti z Ústí nad Labem 
– Severní Terasa a třetí se umístil dětský domov 
Česká Lípa. Ale doufáme, že jsme udělali radost 
i všem ostatním, kteří do Prahy přijeli, protože 
dárky a sladkosti, dostali všichni. Těšíme se na 
další sportovní setkání v roce 2009 !

Za pomoc děkujeme Lence Vondrákové, 
Petru Kottovi a Gustavo Munozovi, všem 
dobrovolníkům, účinkujícím a partnerům 
akce, jimiž byli: GE MONEY, FOTOLAB, ČESKÉ 
DRÁHY, CROCODILLE, NIKE, STES, LESY ČR, 
DORTY DOMU, AVON, KADEŘNICKÝ SERVIS, 
COM-TIP, ECS, CHLOEPRODUCTION, SLAVIA 
POJIŠTOVNA, FERRERO, ZEMĚ POHÁDEK, 
CREATIVE SERVICES

Za pořadatele Dětský domov Dolní Počernice 
a 1. Sportovní o. s. 

Martin Lněnička

ředitel Dětského domova 

V sobotu 6. 12. 2008 nebylo počasí příliš přívětivé. To se projevilo 
i v počtu účastníků, který byl menší než v minulém roce. I tak se 

na startu sešel slušný počet závodníků – celkem 118. V závodě 
padl jeden traťový rekord a to v kategorii juniorů, kde Jan Šůs 
zaběhl 3700 m v čase 13:22,76 min. Putovní poháry obhájili 
Viktor Petronjuk a Miroslava Petronjuková. 

Děkuji všem pořadatelům z Dětského domova a Školní jídelny 
Dolní Počernice, dobrovolníkům ze společnosti Vodafone a o. s. Více 
radosti. Za podporu dále děkuji Magistrátu hl. m. Prahy, restauraci 
Léta páně, fi rmě Sabe a Městské části Praha – Dolní Počernice za 
propůjčení parku.

Martin Lněnička, ředitel Dětského domova

10. ročník 

Předvánočního 

běhu
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Srdečné blahopřání k významnému životnímu výročí patří našim spoluobčanům:

LEDEN
Lidmila Klečková, Pavel Malčikov, Zdeňka Bártová, Jan Brabenec

ÚNOR
Karel Ždimera, Karel Hašek, Emilie Mařencová, Zdeňka Ždimerová, 
Blahoslav Mareš

BŘEZEN
Jiřina Mráčková, Bohumil Vencl, Jiří Eckstein, Marie Havlicová, Ladislav Svoboda, 
Oldřich Pleticha, Emilie Stezková, Vlasta Nováková, Marie Mařencová, 
Josef Němec, Jana Richterová, Zdenka Polívková, Eva Vavroušková, 
Ludmila Horáková

Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody.

Dr. Tomáš Jirsák za KSZB

Jubilanti z našich řad 

v I. čtvrtletí 2009

Adventní 

setkání 

seniorů
Vánoce jsou asi nejkrásnější svátky. Zatím-
co ostatní i státní svátky vítají lidé spíše 
jako dny volna, Vánoce si zachovávají i přes 
všechny vnější tlaky (ať Dědu Mráze či San-
ta Klause apod.) svoji výjimečnost. Slavení 
Vánoc se týká zejména rodiny, a protože se 
snažíme, aby se občané Dolních Počernic 
cítili jako velká rodina, situujeme setkání 
našich seniorů na začátek adventu, který je 
obdobím přípravy na tyto svátky.

Jako každoročně jsme se sešli ve velkém 
počtu v hotelu Svornost. Místo pana 
starosty, který byl na sněmu ODS, měla 
úvodní projev jeho zástupkyně paní Ing. 
Hana Jaklová, která mimo jiné přítomným 
slíbila zlepšení situace v zásobování vybu-
dováním prodejny přímo v objektu úřadu. 
Potom již předvánoční atmosféru navodilo 
vystoupení žáků naší základní školy. Dal-
ší program probíhal tradičně: při dobrém 
obědě byl prostor i na výměnu novinek 
i vzpomínek a oživení přátelských vztahů 
a poté za doprovodu kapely došlo i na 
zpěv a tanec.

Děkujeme vedení školy i učitelům a rodi-
čům, kteří se obětavě podíleli na přípravě a 
realizaci roztomilého vystoupení dětí, radě 
městské části za fi nanční podporu a členům 
KSBZ (zejména paní Ireně Heerové a Vlas-
tě Václavkové) za organizační a technické 
zabezpečení této úspěšné akce.

Dr. Tomáš Jirsák,
předseda KSBZ 

Anna Březinová Nehodná dcera rodu 
Smiřických

Hana Körnerová Almužna jen pro 
bohaté

Jarmila Loukotková Liána smrti

Irena Obermannová V pěně

Václav Havel Odcházení

Ivan Landsman Šestý smysl

Michal Viewegh Román pro muže

Mika Waltari Bosá královna

Robert Merle Horoucí láska

Oscar Wilde Jak je důležité míti 
Filipa

Joy Fieldingová Zachráníš mě ráno

Řekni, kde ji najdu

Rob Grant Špeky

G., D., R. Naylor Červený trpaslík 
1. až 4.

Laurie Hugh Obchodník se smrtí

C. H. Clark Krajka

Alan Wilson Edinburské duchařské 
historky

M. Sjöwallová Vrah policistů

NAUČNÁ LITERATURA

Ferdinand Peroutka O české a německé 
kultuře

Místní knihovna
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH

Karel Krejčí Praha legend 
a skutečností

Dorothea 
Baumjohannová

Rostlinolékař

Jana Doležalová Hovory s porodní bábou

Jan Čech Droga zvaná letadla

Aleksandr Jakovlev Rusko plné křížů

Patrice Huerre Nemluv se mnou 
tímhle tónem!

Petr Ingerle František Foltýn 

Donna Kato Šperky, módní 
a bytové doplňky 
z polymerové hmoty

LITERATURA PRO MLÁDEŽ

Josef Krček Špalíček lidových písní

Ivana Pecháčková Legenda o svatém 
Václavovi

Jiří Kahoun O mašinkách

Petr Nikl Jělěňovití

Darja Bogdanová 
Čančíková

Laddugandy

Marliese Aroldová Zamilované strašidlo 
a jiné příběhy

Karin Müllerová Spiknutí na jezdeckých 
závodech

Werner Färber Příhody malého poníka 
(česko-anglicky)



18 Žijí mezi námi

Žijí mezi námi
ROMAN FRANTA
Již delší dobu vám chceme představit aka-
demického malíře Romana Frantu, který 
trvale žije v Dolních Počernicích od roku 
2004. Již dávno před tím však byl s Dolními 
Počernicemi spjat, neboť zde měl svůj ate-
liér. Za to, že právě nyní přicházíme s jeho 
představením, může vlastně vernisáž jeho 
výstavy s názvem GRAND SLAM, které se 
někteří z členů redakční rady zúčastnili. 
Výstava se dala pochopit jako spojení umě-
ní a sportu, což vyjadřuje i dva hlavní život-
ní směry Romana Franty.

Romane, s čím si vlastně začal dřív? 
Byl to sport nebo malování?
Řekl bych sport, respektive tenis, ke které-
mu mě přirozeným způsobem přivedl otec, 
sám jako závodní hráč. Už jako dítě jsem 
trávil na kurtech hodně času a brzy začal 
také jezdit po turnajích. Ale když si tak 
vzpomínám, doma jsem si vždycky rád kres-
lil. To mě ovšem v té době vůbec nenapadlo, 
že bych se mohl umění později věnovat pro-
fesionálně …

Myslím, že je dobré vnímat svět vše-
mi smysly – teď narážím na to, že 
rád posloucháš hudbu a dokonce 
i sám hraješ na bicí. Nabízí se otáz-
ka: Jak to všechno stihneš? Ale říká 
se, že kdo toho má moc, ten toho 
víc stihne. Je to i tvůj případ?
Takhle o tom neuvažuji. Zabývám se pros-
tě věcmi, které mám rád nebo mě nějakým 
způsobem zajímají. Samozřejmě, že bych si 
přál, aby měl den 48 hodin.

A ještě k tomu všestrannému životu 
– nejen, že sám tvoříš, ale předáváš 
své zkušenosti, studentům na Aka-
demii výtvarných umění, kde půso-
bíš v současné době jako docent 
v malířském ateliéru. Pokud se tedy 
dá hovořit o předávání zkušeností 
(ty jsou prý nepřenosné), obohacu-
je tě setkávání s mladšími začínají-
cími umělci, nebo už máš na rtech 
shovívavý úsměv?
Ateliérová výuka je o komunikaci. Samo-
zřejmě, že člověk má v oboru věkem určité 
zkušenosti, kterým se nastupující genera-
ce může i programově bránit. Důležité je 
o problematice mluvit, sdělit názor, aby ho 
student měl možnost konfrontovat s vlast-
ním vývojem a poznáním. Tato otázka je 
ovšem na širší debatu. Co se týče přínosu 
z výuky, jde především o pozorování myš-
lení a uvažování mladé generace a vnímání 
současného dění na umělecké scéně (naší 
i zahraniční), což je zase výzvou neustrnout 
ve vlastní tvorbě.

Rozhovor s tebou by mohl být na 
deset stran, což bohužel není mož-
né a proto už jen poslední otázka. 
Jak se Ti žije v Dolních Počernicích? 
S čím jsi spokojen a s čím méně? 
Měli jsem asi velké štěstí, že jsme po neu-
stálém stěhování se po Praze nakonec 
skončili v Dolních Počernicích. Asi tomu 
tak osud chtěl. S dcerou Lucií jsme sem 
jezdívali s kočárem z Černého Mostu. Hod-
ně se nám tady líbilo, park, rybník, hráz… 
zkrátka oáza pro naše vyjížďky. Nakonec se 

nám tady podařilo sehnat i bydlení téměř 
v přírodě,… co si můžeme víc přát. Navíc 
jsem tu téměř po dvaceti letech začal zno-
vu hrát tenis. Co se mi tu líbí méně ani 
nevím,… snad jen místy necitlivě umístěné 
billboardy, což je problém nejen Prahy, ale 
celé republiky. Takové množství reklamních 
ploch kolem silnic, jako v Čechách, jsem 
snad nikde ve světě neviděl. 

Za minirozhovor děkuje Světla Parkanová a dále 
ať za umělce hovoří ukázka jeho tvorby.

B. Borg 1986 – Wimbledon, akryl a olej na plátně, 120 x 160 cm, 2008

Rondinone + Hirst, olej na plátně, 145 x 180 cm, 2008

Terče, akryl na plátně, 135 x 150 cm, 2007
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Osobní údaje, absolvované 
školy a stáže, výčet výstav 

společných i samostatných 
najdete na webové stránce 

Romana Franty 

www.romanfranta.cz 

Posláním Nadačního fondu Porozumění z Pra-
hy 14 je shromažďování fi nančních prostředků 
k zajištění hmotné i nehmotné pomoci při pod-
poře iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření, 
ochraně a rozvoji duchovních hodnot, ochraně 
lidských práv a sociálních hodnot, ochraně život-
ního prostředí a kulturních památek, rozvoji vědy, 
vzdělání, tělovýchovy, kultury, zdraví a sportu. 

Fond vznikl v lednu 2007 a svou činnost 
zaměřuje především na oblast sociální 
pomoci. Rádi bychom se občanům Prahy 14 
prezentovali jako organizace snažící se při-
spět k řešení mnoha složitých sociálních či 
zdravotních problémů všude tam, kde je to 
potřeba a kde dokážeme jakkoliv pomoci.

Věnujeme se například výuce znakované češ-
tiny pro širokou veřejnost, zajišťování obráz-
kové výmalby na několika odděleních ve 
Fakultní Thomayerově Nemocnici v Krči (úžas-
né výsledky jsou k vidění na našich webových 
stránkách), projektu fi remního dobrovolnictví, 
spolupráci s Humanitním centrem NAROVI-
NU, spolupráci s komunitním centrem Motý-
lek a mnoha dalším sociálním projektům.

Zmíním se blíže o projektu fi remního dobro-
volnictví, s nímž právě začínáme v jedné ropné 
společnosti. Firemní dobrovolnictví je forma 
fi remního dárcovství, kdy místo peněz daruje 
fi rma čas a schopnosti svých zaměstnanců na 
veřejně prospěšný projekt. Firemní dárcovství 
představuje možnost smysluplné a oboustran-
ně prospěšné spolupráce mezi fi rmami a nezis-
kovými organizacemi. Zaměstnanci fi rmy mají 
možnost vybrat si buď z připravené nabídky 
pomoci různým sociálním zařízením (fyzická 
pomoc, aktivizace klientů daných sociálních 
zařízení), nebo mohou jít pomáhat do organiza-
ce, kterou již znají nebo s ní déle spolupracují. 

Firma každého zaměstnance uvolní na jeden až 
dva pracovní dny v roce, které pak stráví v jim 
vybraném sociálním zařízení. Daný sponzor 
navíc poskytne prostřednictvím Nadačního fon-
du POROZUMĚNÍ těmto sociálním zařízením 
fi nanční prostředky na podporu jejich aktivit.

Všechny projekty Nadačního fondu by však 
nemohly být realizovány bez fi nančního přispění 
sponzorů a nadšení několika lidí. Proto bychom 
chtěli všem, kdo nám jakkoli pomáhají, podě-
kovat. Rádi bychom též oslovili i případné nové 
sponzory, dárce, dobrovolníky či další organizace 
a fi rmy, které si společně s námi myslí, že pomá-
hat potřebným, a to jakýmkoliv způsobem, je 
jednou ze základních povinností každého z nás. 
Důležitou součástí naší plánované činnosti je 
i regionální zaměření v rámci Prahy 14, proto 
uvítáme jakékoliv náměty, případně fi nanční 
podporu projektů na území MČ Praha 14.

Za Nadační fond POROZUMĚNÍ předseda 
správní rady Pavel Mašek

Více na www.porozumeni.cz

Emil + Filla, akryl na plátně, 100 x 80 cm, 2008 Proměna, akryl na plátně, 105 x 120 cm, 2008

Bitka o Bílý dům, akryl na plátně, 25 x 30 cm, 2008 N+G+B (Nadal, Goya, Bilbao), akryl a olej na plátně, 140 x 190 cm, 2008
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Hokejový tým Dolních Počernic, r. 1942

1. třída obecné školy r. 1939, učitelka p. Trčková

Pamětníci

Moje první vzpomínka je z doby, kdy mi bylo 
čtyři a půl roku. Maminka mne vzala k foto-
grafovi panu Wannerovi na Vinohrady. Na 
fotce mám dlouhé vlasy – mikádo jako moje 
čtyři starší sestry. Když mě potom ostříhali, 
udělalo se mi na hlavě plno boláků.

Další vzpomínka je na rok 1937, když zemřel 
T. G. Masaryk. Pamatuji si, jak v rozhlase celý 
den vysílali znělku ze Smetanovy Vltavy.

V roce 1938 jsem začal chodit do 1. třídy 
obecné školy. Ve třídách byly staré zelené 
lavice s kalamáři na inkoust, podlaha byla 
z prken napuštěných olejem. V rohu stála 
velká násypná kamna a často se stalo, že 
během vyučování přišel školník dosypat uhlí. 
Na stěně u kamen byly věšáky na kabáty a při 
špatném počasí se kolem kamen sušily pro-
močené boty školáků. A byl zde i stupínek. 
Zde přednášeli vyvolaní žáci naučené básnič-
ky a ti zlobiví sem chodili za trest klečet.

Ve vyšších třídách jsme se učili přírodozpyt. 
Při odpoledním vyučování jsme chodili do 
okolí pískovny a sbírali různé květiny. Ty jsme 
potom přinesli do třídy, dali do zkumavek 
a následující den jsme dělali rozbor květů 
a podle herbáře určovali, do jaké čeledi patří.

Následovala léta válečná. 15. března 1939 byla 
silná sněhová vánice. Zachmuřeně jsme sledovali 
z okna českobrodskou silnici, kudy přijížděly obr-
něné transportéry hitlerovských vojsk. V roce 1942 
byla krutá zima a silné mrazy. Jedné noci napadl 
skoro metr sněhu. Bydleli jsme na Vinici pod úrov-
ní silnice, dvorek byl úplně zasypaný a my jsme 
zevnitř nemohli otevřít dveře. Vysvobodil nás 

Před časem mne v Místní knihovně oslovil pan Vladimír Krňák, s tím, že netrpělivě očekává každé číslo našeho zpravodaje, 
neboť v Dolních Počernicích vyrůstal a je s nimi celý život spjat. Sám rád čte nejen o nových aktivitách Dolních Počernic, 
ale především ho zajímají články o historii. Proto mi nabídl, že by mohl sepsat pár svých dávných zážitků. Vzniklo tak osm 
stran ručně psaného textu, který jsem předala paní Ing. Olze Roušové. Ta označila vzpomínání pana Krňáka za půvabné 
a doporučila z něj udělat čtení na pokračování, s čímž jsem vřele souhlasila. Doufáme, že i pro vás bude pohlazením.

Světla Parkanová

VZPOMÍNKY NA DĚTSTVÍ A MLÁDÍ PROŽITÉ V DOLNÍCH POČERNICÍCH (I. ČÁST)

až otec, který se vracel z noční směny a prohá-
zel nám cestu, abychom mohli jít do školy. Přišli
jsme ale celí zmrzlí, gumové holinky jsme měli 
plné sněhu a tepláky promočené. Toho roku byl 
rybník zamrzlý až do hloubky 70 cm. Led praskal 
a trhliny sahaly přes celý rybník. Rybáři museli do 
toho ledu vysekat díry pro ryby, aby se neudusily.

V zimě se také u mlýna sekal led a pivovarští 
valaši ho vozili po silnici do pivovaru. Jednou 
se stalo, že kůň upadl, zlomil si nohu a místní 
řezník ho musel utratit.

A co jsme v zimě dělali my, děti? Lyže jsme 
neměli, ale jezdili jsme na železných sáňkách 
nebo na dřevákách z kopce u Turinů. Leckdy 
jsme dojeli přes pole až k Rokytce. Louka za 
Rokytkou zamrzla vždycky jako první a tam 
jsme chodili bruslit. Abychom se na ni dostali, 
bylo třeba přeskočit potok. Občas se mi to však 
nepovedlo a spadl jsem do vody. Než jsem přišel 
domů, tepláky na mně zmrzly a byly jako prkno, 
ani jsem nemohl ohýbat kolena. Měli jsme brus-
le na kličku, které se šroubovaly na podrážku 
bot, a nejednou se stalo, že při bruslení jedna 
brusle upadla a následoval nepříjemný pád.

Nejvíce jsme se ale těšili na Vánoce. Celý den 
jsme nic nejedli, abychom viděli zlaté prasátko. 
Odpoledne jsem šli bruslit nebo sáňkovat a rodi-
če zatím připravili stromek a pod něj pár dárků. 
Většinou to byly dětské knížky, punčocháče, tep-
láky nebo panenky. K panenkám moje mamin-
ka nakoupila jen hlavičky a k nim ušila tělíčka 
a oblečky a sestry měly velkou radost. Já jsem 
se těšil z dřevěného koníka a velkého dřevěné-
ho auta, ve kterém jsem jezdil dolů s kopce.

Jak jsme odrůstali, dostávali jsme každý doma 
nějakou práci, hlavně v sobotu a v neděli. Na 
dvorek se vynesly všechny boty, bylo nás 
doma sedm, a kdo měl službu, musel je vyčis-
tit, nakrémovat a vyleštit, aby se jen blýskaly. 
Po obědě sestry myly nádobí, vytíraly podlahy 
a já jsem s tatínkem řezal dříví, potom štípal 
a skládal do kůlny. Teprve když bylo vše hoto-
vo, mohli jsme jít za zábavou. Ve všední dny 
jsme chodili na trávu pro králíky, s kozou na 
pastvu a na podzim sbírat klásky. Doma jsme 
si napsali úkoly, ale jinak jsme se příliš neu-
čili, dávali jsme pozor ve škole. Jenom někdy 
jsem musel odpoledne cvičit na housle, chodil 
jsem od šesti let k panu Šteklovi a moje sestra 
k němu chodila na hodiny hry na kytaru.

Často vzpomínám, jak jsme prožívali svá dětská 
léta. Naše dny byly nabité nejrůznějšími činnost-
mi. Hráli jsme na schovávanou nebo chodí pešek 
okolo, skákali přes švihadla, na podzim pouštěli 
draky, posílali psaníčka do nebíčka, poháněli 
jsme klackem ráfek od kola nebo malé kolečko 
od kočárku. Jako malé děti jsme chodívali bosky 
a strašně rádi jsme se po dešti brouzdali blá-
tem nebo kalužemi. Lezli jsem po stromech, na 
nich jsme svázali větve tak, že vznikly sedačky, 
a tam se konaly naše schůzky. Založili jsme totiž 
čtenářský klub Rychlých šípů Jaroslava Foglara 
nazvaný Lví tlapa. Panu Foglarovi jsme jednou 
poslali blahopřání k svátku a on nám poslal na 
oplátku lístek s poděkováním a podpisem. Vedli 
jsme si kroniku, lovili bobříky odvahy, mlčení, 
dobrých skutků a poctivosti. Také se jednou 
stalo, že jeden z nás šel lovit bobříka odvahy 
s maminkou, ale my ostatní jsme na to samo-
zřejmě přišli. To byla ostuda!

Podnikli jsme dvoudenní výlet k prameni 
Rokytky. Chytali jsme motýly, sbírali léčivé 
rostliny a ty jsme po nasušení nosili do lékár-
ny pana Kapra.

Na podzim jsme se zase nemohli dočkat, až 
bude výlov rybníka. Po vypuštění uvízly malé 
rybky v bahně, my jsme je sesbírali a na peká-
či upekli. To byla dobrota! A jednou v létě po 
bouřce se z ničeho nic objevily tisíce malých 
žabiček, nikdo nevěděl, odkud se vzaly. Po 
sklizni obilí jsme chodili s kramlemi na pole 
kopat myši a po sklizni brambor jsem opékali 
brambory, které jsme napaběrkovali.

Vladimír Krňák,
rodák z Dolních Počernic


