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Poněkud opožděně vám sděluji informaci, že 
v březnu letošního roku byl schválen rozpočet 
naší MČ na rok 2008. Již tradičně se nikdo 
z občanů k návrhu tohoto rozpočtu nevyjádřil, 
přestože byl v souladu se zákonem dostateč-
nou dobu zveřejněn. Mám však zato, že v pří-
padě schvalování rozpočtu máte k zastupitel-
stvu MČ plnou důvěru a tak poměrně složité 
rozpočtové údaje, necháváte k rozhodnutí 
nejvyššímu samosprávnému orgánu naší MČ.

Ve stručnosti mohu uvést, že rozpočet 
byl schválen s výší příjmů 13 383 700 Kč 
a s výší výdajů 28 811 200 Kč, když pláno-
vaný schodek ve výši 15 427 500 Kč je kryt 
třídou fi nancování. Schválený rozpočet nám 
zajišťuje jistotu pro nutné fungování naší MČ 
a profi nancování stavby „Rekonstrukce dvora 
zámeckého areálu“. Ostatní příjmy a výdaje 
v průběhu roku 2008 budou řešeny úpravami 
rozpočtu buď v radě nebo v zastupitelstvu.

Druhým úkonem, který bylo nutno v ZMČ 
projednat, byl závěrečný účet naší MČ za rok 
2007. Obsáhlý materiál projednalo a schválilo 
zastupitelstvo na svém červnovém zasedání 
bez výhrad s konstatováním několika chyb 
a nedostatků, zjištěných kontrolní skupinou 
MHMP při přezkoumání hospodaření naší MČ 
za rok 2007, které však již byly v době pro-
jednávání závěrečného účtu v zastupitelstvu 
odstraněny na základě příkazu starosty č.3. 
Nutno ovšem podotknout, že zjištěné chyby 
a nedostatky byly v podstatě pouze tři a byly 
nezávažného charakteru. Při projednávání 

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás informoval o některých událostech od počátku roku 
2008 v naší MČ, které jsou již buď za námi a nebo jsou připravovány k uskuteč-
nění v průběhu letošního roku.

závěrečného účtu byly některými zastupiteli 
vzneseny dotazy, na které, vzhledem k jejich 
složitosti, bude dána písemná odpověď.

Jedním z nejdůležitějších kroků našeho zastu-
pitelstva bylo podání žádostí do programu 
FM EHS/Norska na vestavbu základní školy 
a vybavení centra environmentálního vzdě-
lávání a v programu OPPK pak na realizaci 
tohoto centra v čp. 2 a 3. Při projednávání 
strategie našich záměrů jsme se museli zavá-
zat k fi nancování vlastních podílů na těchto 
projektech ve výši cca 16 mil. Kč.

V současné době je před ukončením projekt 
Rekonstrukce historického centra zámeckého 
areálu (dvůr čp. 2 a 3), zbývá pouze odstra-
nit nedodělky, zjištěné při předávání stavby. 
Slavnostní otevření této stavby by mělo být 
uskutečněno v září v rámci Babího léta.

V naší MČ bude do konce roku 2008 reali-
zováno i několik fi nančně méně náročných 
staveb.

První z nich – cyklistická stezka mezi ul. 
Národních hrdinů a hájovnou byla již ukonče-
na a stojí za to si ji vyzkoušet. Druhá stavba je 
připravovaná rekonstrukce objektu hájovny, 
která bude probíhat etapově, neboť fi nanční 
prostředky ve výši 2 mil. Kč, které nám formou 
dotace poskytlo hl. m. Praha, nebudou na 
rekonstrukci celého objektu postačovat. Třetí 
stavbou, která bude probíhat v prázdninových 
měsících je modernizace naší základní školy, 
při které budou mj. odstraněny nedostatky, 

zjištěné hygienickou kontrolou na škole a při 
které budou provedeny další stavební úpravy, 
které zkvalitní podmínky výuky na naší škole. 
Čtvrtá stavba se týká rehabilitace zámeckého 
parku, kde budou nově osázeny některé čás-
ti vodotečí vodomilnými rostlinami, dále zde 
bude proveden nový vjezd do parku od ulice 
Ke Hrázi, při kterém bude vybudováno zázemí 
pro údržbu parku a veřejné zeleně v naší MČ.

Finanční prostředky vynakládá naše MČ 
i na drobné stavby, které jsou však pro naše 
občany neméně důležité, jako např. nové pře-
mostění Hostavického potoka, nové výsadby 
a údržba zeleně, drobná dopravní opatření 
včetně údržby komunikací a pod.

Obyvatelé čtvrti v Ráji již jistě poznali, že byla 
zahájena TV (technická vybavenost) MČ, kte-
rá zahrnuje rekonstrukce ulic V Ráji, Kněžické, 
Studenecké a uličky k nádraží. V této souvis-
losti bych si dovolil apelovat na ohleduplnost 
při projíždění stavbou a také na maximální 
opatrnost jak chodců, tak motoristů, kteří se 
budou v oblasti stavby pohybovat.

Ještě větší pozor by si měli dát naši občané 
při průchodu pod železničním mostem, který 
bude na dva měsíce uzavřen z důvodu rekon-
strukce. Pěší propojení však bude možné, 
avšak v kritických chvílích bude třeba dbát 
pokynů stavby a městské policie.

Nepříjemně se nás v r. 2008 dotýká výstavba 
obytného souboru na Jahodnici. Přechodná 
dopravní opatření jsou realizována v souvis-
losti se zbudováním nových odbočovacích 
pruhů na Českobrodské ul. a se zkapacitně-
ním propustků na Hostavickém potoce, při 
jeho křížení touto ulicí. Těžko odhadnout, jaký 
bude mít vliv na naši MČ vybudování pro-
tihlukových stěn, které jsou situovány podél 
Českobrodské ul. z důvodu ochrany obytného 
souboru proti nadměrnému hluku. Na jednu 
stranu tyto stěny částečně odhluční domy při 
ul. V Záhorském, na druhou stranu estetický 
dopad těchto stěn bude diskutabilní i když 
jsou navrženy ze dvou třetin průhledné.

Rekonstrukce se též dočkají staré betono-
vé protihlukové stěny v oblasti Vinice, které 
budou nahrazeny podobnými stěnami, jako 
na přemostění Počernického rybníka.

Vím, že naše občany zajímá řešení nedostat-
ku nákupních možností v Dolních Počernicích. 
Tato situace by měla být odstraněna výstav-
bou nákupního střediska u obytného areálu 
na Jahodnici a též výstavbou menšího nákup-
ního centra v místech za čerpací stanicí PHM 
MEDOS a autosalonem CITROËN.

Z připravovaných aktivit mohu ještě upozor-
nit na Klub pro matky s dětmi, který bude mít 
své působiště ve Společném kulturním centru 
v bývalém pivovaru a na zahájení zatím ome-
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zeného provozu anglické mateřské školky, 
jejíž sídlo bude v zámecké oranžerii.

Nedávno vstoupily v platnost vyhlášky o poží-
vání alkoholu na vyjmenovaných veřejných 
prostranstvích (uvádíme je na jiném místě 
DPZ) a o postizích za znečišťování veřejných 
prostranství v hl. m. Praze. Tyto vyhlášky se 
samozřejmě týkají i naší MČ a ve spoluprá-
ci s městskou policií budeme dbát na jejich 
dodržování.

Vážení spoluobčané, samosprávné vedení 

Rada na svých zasedáních v období od 10. 4. 
do 3. 7. 2008 m. j. projednávala

■ nájemní vztahy k nemovitostem a bytům 
ve správě MČ

■ převzetí dokončené cyklostezky v úseku 
Národních hrdinů-Xaverovský háj do sprá-
vy MČ

■ projektovou dokumentaci ke stavbám plá-
novaným na území Dolních Počernic

■ fi nanční zajištění kulturních akcí pořáda-
ných MČ

■ uvolnění fi n. prostředků na drobné dárky 
pro žáky 1. třídy ZŠ při jejich nástupu do 
školy

■ návrh lokalit veřejných prostranství na úze-
mí MČ, kde bude vyhláškou HMP zakázána 
konzumace alkoholu

■ zprávu o hospodaření MŠ a ZŠ

■ otázku úpravy trasy autobusové linky MHD 
č. 208 se zástupci ROPIDu, zástupci dotče-
ných městských částí a obchodního centra 
Štěrboholy

■ odložení splátek zbylé částky z poskytnu-
té půjčky TJ Sokolu Dolní Počernice ve výši 
260 tis. Kč na jeden rok

■ další kroky ve věci vymáhání pohledávek 
spol. NATURAL, s.r.o.

■ uzavírku mostu na ul. Národních hrdinů 
v délce maximálně dvou měsíců

■ pronájem čp. 39 (oranžerie) paní Romaně 
Falge Vondalové za účelem zřízení cizoja-
zyčné mateřské školy

■ zařazení účelových dotací od MHMP do 
rozpočtu MČ

■ návrhy MHMP na úplatné převody pozem-
ků v k.ú. Dolní Počernice

■ zadání stavebních prací ve staré budově ZŠ

■ odstranění nedostatků z Energetického 
auditu u objektu čp. 284 (hotel Svornost) 

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

Ing. Hana Jaklová, zástupce starosty 

Úřad MČ Praha 14 nabízí možnost vyřizování 
občansko-správních záležitostí v bytech obča-
nů. Tato služba je určena osobám starším 75 
let a držitelům průkazů ZTP a ZTP/P, kteří 
nepobírají příspěvek na provoz motorového 
vozidla nebo individuální dopravu.

JEDNÁ SE O NÁSLEDUJÍCÍ ÚKONY:
Občansko-správní odbor (OSO),
tel. 281 005 233, 225 295 233
■ žádost o vydání a doručení občanského 

průkazu
■ ověření podpisu

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ), 
tel. 281 005 370, 225 295370, 281 005 260, 
225 295 260
■ příspěvek na péči
■ příspěvek na úpravu bytu
■ mimořádné výhody průkazky TP, ZTP, ZTP/P
■ příspěvek na zakoupení a provoz motoro-

vého vozidla
■ příspěvek na individuální dopravu

Odbor státní sociální podpory (OSSP),
tel. 281 914 105, 281 012 062, 281 012 060
■ příspěvek na bydlení
■ příspěvek na dítě
■ rodičovský příspěvek 
■ dávky pěstounské péče

Úřad u vás doma

naší MČ i úřad MČ zajišťují a řeší ještě dal-
ší desítky úkonů a problémů, které nelze na 
tomto místě popisovat. Připravují se další 
investiční záměry, o kterých však budete in-
formováni později. V této souvislosti si vás 
dovoluji pozvat na některá z jednání zastupi-
telstva naší MČ, kde můžete v reálu sledovat 
práci vámi zvolených zástupců a kde můžete 
získat další zajímavé informace o dění v Dol-
ních Počernicích. 

Zbyněk Richter, starosta

Práce na rekonstrukci železničního viaduktu budou ukončeny v polovině měsíce září.
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Zastupitelstvo na svých zasedáních

č. 12 – 19. 5. 2008
schválilo 
■ záměr spol. Auto-Exner, s.r.o. na moder-

nizaci a rozšíření autosalonu AUDI v ul. 
Národních hrdinů s tím, že součástí stavby 
bude vybudování kruhového objezdu a pří-
jezdové komunikace do daného území 

■ záměr na prodej části pozemku parc. č. 820 
(tržátko)

■ navrženou úpravu územního plánu HMP 
č. U 0666 na pozemku č.parc. 1438/7, 
podanou spol. České nemovitosti, a.s. 

■ prodej objektu čp.72 na Českobrodské ulici 
(bývalé sídlo úřadu) spol. Výtahy VMC, s.r.o.

vzalo na vědomí 
■ bez námitek nabídku spol. Auto-Exner, 

s.r.o. na bezplatné zapůjčení 2 automobilů 
zn. Škoda pro Základní školu a MČ na dobu 
jednoho roku.

č. 13 – 23. 6. 2008
schválilo 
■ závěrečný účet MČ Praha-Dolní Počernice 

za rok 2007 bez výhrad

■ návrh úpravy územního plánu HMP 
č. U 0680 v nově upraveném kódu B na 
využití ploch na pozemcích č. parc. 1438/6, 
8, 10, 11 s tím, že ostatní body usnesení 

AUTO
EXNER s.r.o. pro 
Dolní Počernice

ZMČ č. 9/4 jsou v platnosti 

■ závěrečný protokol US VRÚ Štěrboholy 
– Dubeč – Dolní Měcholupy s výhradou, že 
MČ Praha-Dolní Počernice žádá o urych-
lené řešení nadřazeného komunikační-
ho systému, tj. řešení Pražského okruhu 
v dané lokalitě a navazující obchvat 
Běchovic přeložením silnice I. třídy I/12 
Českobrodská

■ návrh střednědobého a dlouhodobého roz-
počtového výhledu na roky 2009 – 2014 
pro MČ 

■ seznam priorit kapitálových výdajů MČ 
Praha – Dolní Počernice k zařazení do roz-
počtu hl. m. Prahy na rok 2009

vzalo na vědomi
■ záměr spol. Galstian & Galstian, s.r.o. na 

zástavbu pozemku parc.č. 1328/11 a části 
pozemku parc. č. 1328/6 v k.ú. Dolní Počernice 
– požaduje k části severní, přiléhající k sou-
časné zástavbě rodinných domků, před-
ložení nové alternativy na zástavbu těchto 
pozemků a seznámení s tímto materiálem 
majitele přilehlých nemovitostí

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

Hana Moravcová

Při 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 
– Dolní Počernice poděkoval pan Pavel Exner, 
majitel fi rmy AUTO-EXNER s.r.o. za vstřícnost 
zastupitelstva při řešení situace způsobené 
požárem autosalonu AUDI a současně navr-
hl zapůjčení dvou nových automobilů Ško-
da Fabia Combi na dobu jednoho roku pro 
potřeby MČ a naší základní školy s možností 
opakování zapůjčení těchto vozů po dobu tří 
let. Další automobil Škoda Fabia byl nabíd-
nut místnímu dětskému domovu. Nabídku 
AUTO-EXNER, jejíž součástí byly i možnos-
ti výhod pro MČ i její obyvatele (ve formě 
prodeje a oprav automobilů), zastupitelstvo 
přijalo bez námitek. Klíčky od automobilů 
převzali od pana Radka Exnera starosta MČ 
Zbyněk Richter a ředitel základní školy Bc. 
Jiří Schwarz.

Městská část fi rmě AUTO-EXNER děkuje 
za zkvalitnění současného vozového parku 
našich organizací.

Upozornění 
 V současném době probíhá úprava jízd-
ních řádů a změna trasy nočního spoje 
MHD. Od 1. září bude změněna trasa noč-
ní linky autobusu č. 503. Autobus pojede 
z Palmovky směr Rohožník a naopak (jízd-
ní řád zatím není k dispozici). V posledním 
týdnu srpna by již měly být známy jízdní 
řády platné od září, ty budou vyvěšeny 
u infocentra naproti poště.

Podrobné informace můžete získat na 
webových stránkách Dopravního podniku 
hl. m. Prahy www.dpp.cz.

Výzva
Žádáme majitele zahrad, aby průběžně 
odstraňovali větve, které přerůstají oplo-
cení zahrad a zasahují tak do veřejných 
komunikací. Přerostlá zeleň v některých 
místech překáží volnému průchodu a moh-
la by způsobit i menší poranění.

Srdečné blahopřání k významnému životnímu výročí patří našim spoluobčanům:

ČERVENEC
Josef Ježek, Zdenka Holubová, Anna Brůnová, Čestmir Nerad, Karel Doskočil, 
Anna Trakslová, Jaroslav Řízek, Božena Navrátilová, Miroslav Šťastný, Alžběta 
Mašatová

SRPEN
Jaroslava Krmenčíková, Stanislava Vostárková, Josef Černý, Marie Tlučhořová, 
Bohuslava Marková, Ludmila Valášková, Václav Navrátil

ZÁŘÍ
Zdeněk Čípa, Jiřina Urbanová, Miroslava Richtrová, Rudolf Novák, Miroslav 
Mařenec, Josef Hampl

Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody.

Dr. Tomáš Jirsák za KSZB

Jubilanti z našich řad 

ve III. čtvrtletí 2008

Pan Ing. Evžen Smrkovský, CSc. byl stranou KSČM navržen za kandidáta do Senátu ČR. Volby se 
uskuteční v polovině října t.r., všem, kdo by chtěli podpořit jeho kandidaturu, je k dispozici profi l 
této osobnosti ve vývěsní skříňce KSČM na křižovatce u Barborky. 

Senátní volby
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Od července 2008 jsou na území hlavní-
ho města Prahy, a tedy i naší obce účinné 
dvě poměrně diskutované obecně závazné 
vyhlášky č. 8 a 12/2008 závažného obsahu: 
jde o tzv. vyhlášku o čistotě (upravuje udržo-
vání čistoty na ulicích a jiných veřejných pro-
stranstvích) a vyhlášku, kterou se zakazuje 
požívání alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích.

STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU OBOU VYHLÁŠEK:
■ zákaz znečišťování ulic a jiných veřejných 

prostranství (odhozené odpadky včetně 
nedopalků cigaret, žvýkaček a zbytků 
potravin, odpad z údržby zeleně, spada-
né plody, listí, a kůra, provozní kapalina, 
která unikla z dopravních prostředků při 
opravách, a technických závadách, roz-
tok mycího prostředku, materiály ze sta-
venišť,...)

■ zákaz zabraňování udržování čistoty

■ povinnost odstranit znečištění jeho původ-

cem (v případě, že jde o výkaly zvířete, 
neprodleně je odstraní vlastník nebo držitel 
zvířete nebo jiná osoba, která má zvíře 
v dané chvíli ve své péči)

■ povinnost provozovatele či pořadatele 
obchodní, sportovní, kulturní a jiné podob-
né akce zajistit sběrné nádoby a zajistit 
úklid

■ vylepování plakátů je možné pouze na plo-
chách k tomu určených

■ zákaz požívání alkoholických nápojů:
■ v okruhu 100 metrů od škol a školských 

zařízení,
■ v okruhu 100 metrů od zdravotnických 

zařízení,
■ na dětských hřištích a pískovištích,
■ v prostoru nástupních ostrůvků nebo 

nástupišť veřejné dopravy
■ v okruhu 100 metrů od stanic metra

(nevztahuje se na: prostory restauračních 

Informační 

centrum
Jak jste někteří z vás již zjistili, přibyly u infocen-
tra Dolních Počernic (naproti poště) dvě nové 
informační vitríny, ve kterých jsou vyvěšeny jízdní 
řády místních spojů MHD a průběžně zde budou 
zveřejňovány aktuality z oblasti kultury, sportu 
a ostatních společenských akcí. Zároveň je mož-
no v informačním centru jednotlivé jízdní řády 
zakoupit a získat podrobnější informace o připra-
vovaných akcích.

Nové vyhlášky hl. m. Prahy

zahrádek a prostor, ve kterých se koná akce 
pořádaná, spolupořádaná nebo povolená hlav-
ním městem Prahou nebo městskou částí ).

V NAŠÍ OBCI JDE KONKRÉTNĚ O TATO MÍSTA: 

ULICE
■ Národních hrdinů mezi křižovatkami s uli-

cemi Svatoňovická a Nad Rybníkem

■ Svatoňovická, mezi ulicemi Národních hrdi-
nů a Rudníkovská

■ Bakurinova, v okolí severního oplocení 
místního hřbitova 

PARKY A OSTATNÍ VEŘEJNÁ ZELEŇ
■ Bakurinova, parková plocha po rekultivo-

vané skládce

■ Zámecký park 

■ Ochranné pásmo přírodní rezervace „V pís-
kovně”, vymezené hrází rybníka Martiňák, 
korytem Svépravického potoka a vodotečí, 
vytékající z požeráku rybníka Martiňák

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY O ČISTOTĚ OBCE A O ZÁKAZU POŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ 
NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH

Domácnosti mají možnost žádat o dotaci 
při výměně starých kotlů na uhlí za moder-
ní vytápění obnovitelnými energetickými 
zdroji. Státní fond životního prostředí ČR 
(SFŽP) začal 25. března přijímat žádos-
ti o investiční podporu instalace kotle na 
vytápění (či kogeneraci tepla a elektřiny) 
s využitím biomasy, solárních systémů pro 
ohřev užitkové vody či pro přitápění, a také 
pro instalaci tepelných čerpadel. 

ŽÁDOSTI BUDE PŘIJÍMAT 
AŽ DO 31. PROSINCE 2008. 

Podrobné informace naleznete na webo-
vých stránkách Státního fondu životního 
prostředí http://www.sfzp.cz/.

Formuláře žádosti jsou k dispozici na 
Magistrátu hl. m. Prahy – v informačních 
střediscích v Jungmannově ul. a na Mari-
ánském náměstí.

Podpora 

ekologického 

vytápění

Umístění kontejnerů na objemný odpad
 v MČ Praha-Dolní Počernice v II.pol.r. 2008:
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)

Termíny přistavení (v odpoledních hodinách): 9. 9. a 11. 11. 2008 
Odpad odkládejte pouze do přistaveného kontejneru. 
Odpad uložený vedle kontejneru bude považován za černou skládku.(pokuta do 50 tis. Kč)

Ing. Josef Stříška, tajemník úřadu



POČIN o svých počinech
JARNÍ ZÁVODY V JK POČIN
Ve dnech od 9. do 14. června mohli kolemjdou-
cí pozorovat v areálu jezdeckého klubu POČIN 
nebývalý ruch. Celý týden totiž jeho členové na 
všech 6 koních měřili své síly ve dvou disciplí-
nách v rámci velkých oddílových závodů. 

První soutěžní disciplínou byl dvoufázo-
vý parkúr, který celkem obsahoval 12 skoků 
(50-80cm) na čas a měl prověřit schopnosti hlav-
ně pokročilejších jezdců. Nutno podotknout, že 
i když byl parkúr velmi obtížný, dokázali si s ním 
mladí jezdci ve většině případů poradit.

Druhou soutěžní disciplínou, věnovanou méně 
pokročilým jezdcům, byla jízda zručnosti. Tato 
úloha vyzkoušela šikovnost začínajících jezdců 
v mnoha ohledech. Jezdci museli překonávat 
různé překážky, zvládnout bezchybné vedení 
koně ve slalomu a prokázat základní návyky 
v manipulaci s koněm i v situaci, kdy musí na 
koni „listovat v objemném katalogu“. Výkony 
jezdců posuzovala tříčlenná komise složená 
z Hany Špindlerové, Mgr. Zuzany Hůzové 
a RNDr. Tomáše Jirsáka, CSc.

Soutěží se zúčastnilo celkem 34 jezdců. Parkúr 
vyhrála Anežka Nehasilová na koni Šaman, 
jízdu zručnosti pak Petra Bacílková na koni 
Vesna. Vítězům patří vřelé gratulace! Věří-
me, že se příští rok opět sejdeme u podobné 
akce.

Závěrem patří velké poděkování panu 
Vavrouškovi za zapůjčení skokového mate-
riálu.
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Knihovna 7

Tereza Boučková Rok kohouta

Irena Obermannová Normální zázraky

Dagmar Steinová Vzpomínání

Ivanka Devátá Koukám a co nevidím

Ludvík Vaculík Hodiny klavíru

Jáchym Topol
Supermarket sovětských 
hrdinů

Vlastimil Vondruška Krev na lopuchu

Betty 

MacDonaldová

Dusím se ve vlastní šťávě

Kdokoli může dělat cokoli

Ana Mirandová Peklo ráje

Danielle Steel Její královská výsost

Paulo Coelho Brida

Orhan Pamuk Jmenuji se Červená

Peter Elbling Ochutnavač

Alain Thiery
Podivný osud doktora 
Tillaka

Martin Winckler Sachsova nemoc

Carl-Johan Vallgren Příběh podivuhodné lásky

NAUČNÁ LITERATURA

Gerald O’Farrell Tutanchamon

Jurgis Baltrušaitis Fantastický středověk

Francois Bluche Za časů Ludvíka XIV.

Martin Pokorný Ludvík XIV.

Pavel Vlček
Umělecké památky Prahy 
/Malá Strana

Václav Havel
Projevy a jiné texty 1999-
2006

Peter Hintereder Fakta o Německu

Chris McNab Němečtí výsadkáři

Robert Jackson
Neobjasněné záhady 
2. světové války

Markéta Hejkalová Fin Mika Waltari

Thomas McCracken Nový atlas anatomie člověka

A. J. Rychlík Strava jako lék

F. Koukolík, Jana 
Drtilová

Vzpoura deprivantů

Roman Musil Karel Svolinský

Martina Hájková Vodní zahrada

Mirko Mojžíšek Jehličnaté stromy a keře

Pavel Sekerka Stínomilné trvalky

Lenka Křesadlová Exotické rostliny v nádobách

Ladislav Kovář Malé stavby v zahradě

LITERATURA PRO MLÁDEŽ

Jiří Havel Kdo má smysl pro nesmysl

Josef Lada Mikeš

Miloš Macourek

Mach a Šebestová na cestách

Pětka z přírodopisu a jiné 
macourkoviny

V závěru školního roku se v Místní knihovně 
konalo „Pasování na čtenáře“. Z prvňáčků-
absolventů se stali čtenáři, což dokázali pře-
čtením krátkého textu ze slabikáře. Protože 
však v Místní knihovně sídlí trochu nedůvěři-
vý skřítek Knihomol a ten dětem poschovával 
pasovací listiny, musely si děti právě tu svoji 
listinu najít a až poté mohly být na čtená-
ře povýšeny. Od místní základní školy děti 
dostaly pěknou knihu s věnováním od třídní 
učitelky paní Zdenky Buchtové a aby stvrdi-
ly slavnostní akt, připily si džusem na zdraví 
a čtenářské zážitky.

VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH

 Místní knihovna

H. a J. Lamkovi
Tajemství železné masky 
(Čtyřlístek)

Petra Braunová Pozorovatelka

Ivona Březinová Báro, nebreč

Brigitte Bellacová Hry ve tmě

Andrew Langley
500 zajímavostí, které bys 
měl vědět z historie

Jiří Svoboda Dinosauři

Začínající 

čtenáři



Kultura
KULTURNÍ KVĚTEN
Letošní květen byl doslova nabyt kulturními 
událostmi. Společné Májování s Prahou 14 
vystřídal Svátek sousedů a završila jej tradiční 
oslava Dne dětí. O všech proběhlých akcích by 
se dalo dlouze psát.

Nevím, co vyzdvihnout dříve, zda úžasnou 
pospolitost a veselí, které zavládlo při tradič-
ním Svátku sousedů, či štědrost a neokáza-
lost s jakou návštěvníci přinášeli pochoutky 
všeho druhu, aby stejně jako dozlatova upe-
čená selátka v mžiku zmizela jak jarní sníh? 

8 Kulturní květen

Vyzdvihnout zdařilou výstavu místní poštovní 
doručovatelky paní Ivany Černé, která překva-
pila svým viděním světa prostřednictvím krás-
ných fotokoláží nebo výstavu ručních prací 
paní Evy Vavrouškové a Lenky Heřmanové? 

Vzpomenout úžasných “Vodníků na výměn-
ku“, v podání členů místního klubu důchod-
ců a dalších nadšených pomocníků, kteří se 
o Májování zaskvěli v počernickém mlýně 
nebo zmínit podnětnou, nádherně dokumen-
taristicky zpracovanou výstavu pánů Václava 
Hanáka a Michala Pivarči z Horních Počernic, 

kteří se vydali pěšky na 900 km dlouhou pouť 
do španělského města Santiago de Com-
postella a následně pak na pomyslný konti-
nentální „konec světa“? Upřednostnit tradič-
ní malý parkúr pana Josefa Vavrouška, který 
si nachází stále více příznivců?

A co oslava Dne dětí se stále vzrůstajícím 
počtem návštěvníků, která si pod taktovkou 
pana RNDr. Tomáše Jirsáka léta vzorně vyšla-
puje, stejně tak jako hucultší koníci, zastřešení 
páně doktorovým POČINEM?

Nebo vzpomenout neúnavnou práci nejme-
novaných pomocníků z řad počernických 
i mimopočernických obyvatel, bez nichž by 
se podobné akce v tomto rozsahu ani nedaly 
uskutečnit? 

A bylo by toho daleko více! Tak alespoň pro 
vzpomínku několik málo fotografi í.

Vlasta Václavková



První květnový den se do zámeckého par-
ku sjely veterány na čtyřech a dvou kolech 
– staré automobily a motocykly. Měl by to být 
počátek tradiční přehlídky těchto nádherných 
ukázek technického umu našich předků. Záro-
veň se soutěžilo o „nejkrásnější vozidlo“, což 
bylo velice těžké, protože každý typ a model 
stroje upoutá něčím jiným – velikostí (v přípa-
dě autíčka „Lidovky“ spíš malostí), výkonem, 
vybaveností, či vypracovanými detaily.

Nezapomnělo se ani na děti, které si mohly na 
místě vybarvit omalovánky s obrázky starých 
aut a za své výtvarné výkony byli pořadateli 
odměněny hezkými suvenýry.

Ceny majitelům vozů a motocyklů, které byly 
vyhodnoceny v hlasovací anketě jako „nej-
krásnější“, předal v přírodním amfi teátru 
starosta Zbyněk Richter, který nad piknikem 
převzal záštitu. Za Veteran Car Club byl hlav-
ním organizátorem pan Petr Stehlík.

Pozvání na 

divadelní 

představení
Příznivci Thálie jistě zaznamenali, že tato 
divadelní múza občasně zavítá i do našeho 
kulturního centra (v ulici Národních hrdi-
nů 3) a to i mimo velké, souborné akce typu 
Babí léto, či Den dětí. Divadelní sál již přiví-
tal několik ochotnických souborů, jmenujme 
například ochotníky ze Mšena, kteří svojí 
veselohrou “Postel plná cizinců“ odstarto-
vali tento další kulturní počin naší městské 
části. Pravidelní návštěvníci již zhlédli zdařilá 
představení souborů z Horních Počernic, Pyšel 
i Říčan u Prahy.

Na letošní září, konkrétně na sobotu 
13. 9. 2008 jsme pro vás od 19.30 hodin 
připravili představení divadelního souboru 
z Horních Počernic, který sehraje, tentokrát 
v přírodním amfi teátru, hru se zpěvy na moti-
vy knihy Jiřího Brdečky „Limonádový Joe“. 

Přijďte se podívat! Těšíme se na vás! 

Vlasta Václavková

Městská část Praha – Dolní Počernice
 a DIVADELNÍ SOUBOR Z HORNÍCH 

POČERNIC

vás zvou na 

HRU SE ZPĚVY
na motivy knihy Jiřího Brdečky 

LIMONÁDOVÝ JOE 

Sobota dne 13. září 2008 od 19.30 hod.

PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR Praha – Dolní Počernice

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Veteran piknik 2008, pozvánky 9

1. Prvomájový 

veteran piknik 

2008
SETKÁNÍ ČLENŮ VETERAN CAR 

CLUBU PRAHA A PŘÍZNIVCŮ 
STARÝCH ČASŮ

Kulturní centrum Horní Počernice 

DIVADELNÍ SEZÓNA v Divadle Horní Počernice bude zahájena v polovině září 2008, předpro-
dej vstupenek začne v úterý 26. 8. 2008 v 16.00 hodin.

Zápis do JAZYKOVÝCH KURZŮ na školní rok 2008/2009 vedených stabilním kolektivem pro-
fesionálních lektorů se uskuteční v Kulturním středisku Domeček, Votuzská 322/12 ve dnech 
1. – 12. 9. 2008 (pondělí – čtvrtek) od 15.00 do 19.00 hodin.

Veškeré informace naleznete na našich webových stránkách nebo na níže uvedeném telefonu.

Přejeme Vám krásné léto a těšíme se na setkání v novém školním roce. 

Hana Čížková, ředitelka 

Kulturní centrum Horní Počernice, příspěvková organizace
Votuzská 379/11, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Tel.: 281 920 326 
e-mail: divadlo@pocernice.cz , www.divadlopocernice.cz 
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AREÁL TJ SOKOL „ V RÁJI“
■ 9.00 hod. – XIII. ročník turnaje v odbíjené 

smíšených družstev 

HŘIŠTĚ ZŠ (Národních hrdinů 70)
■ 10.00 hod. – turnaj ve STREETBALLU 

AREÁL ZÁVODIŠTĚ „ U KONÍ“
■ 14.00 hod.  – JEZDECKÝ PARKÚR

AMFITEÁTR V ZÁMECKÉM PARKU 
■ 13.00 hod. – Kutnohorská kapela 

TOMÁŠOVÉ řídí Stanislav Jelínek
■ 14.30 hod. – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ sta-

rosta MČ Praha – Dolní Počernice Zbyněk 
Richter a ředitel nadačního fondu KAPKA 
NADĚJE MUDr. Pavel Boček

■ 14.30 hod. – MONIKA ABSOLONOVÁ
■ 15.30 hod. – PETR KOTVALD
■ 16.30 hod. – HANKA KŘÍŽKOVÁ 
■ 17.30 hod. – folková kapela KVOKÁL
■ 18.30 hod. – Hynek TOMM se skupinou 

TOMMBAND
■ 19.30 hod. – rocková kapela Mr. PIG 
■ 20.30 hod. – rocková kapela CZ 
■ 21.30 hod. – rocková kapela LAST STATION

Městská část Praha – Dolní Počernice spolu s Městskou částí Praha 14, základní školou, dětským domovem,
 Linhartovou nadací, občanským sdružením POČIN a NADACÍ KAPKA NADĚJE vás zvou na

XIII. ZAHRADNÍ SLAVNOST
 „Babí léto 2008“

Sobota dne 20. září 2008
od 9.00 do 23.00 hodin

v zámeckém parku a přilehlých objektech v Praze – Dolních Počernicích 
a dále pak v zámecké zahradě v Praze – Hostavicích

PROGRAM:

 V AREÁLU ZÁMKU BUDE DÁLE PRO DĚTI:
horolezecká stěna | pony jízdárna | nafukovací skákadlo | elektrický vláček 
| suchý bazén s kuličkami 

ZÁMEK ( čp.1, ul. Národních hrdinů)
■ od 13.30 do 17.30 hod. 
 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ZÁMECKÁ ORANŽÉRIE (Národních hrdinů 39) 
■ po celé odpoledne – výtvarná dílna 

– otevřené ateliéry 

KULTURNÍ CENTUM (bývalý pivovar) 
2. patro 
■ 17.00 hod. – koncert dolnopočernického 

chrámového sboru (řídí Marcela Babková) 
1.patro
■ hospoda na špejchaře k poslechu i tanci 

hrají TOMÁŠOVÉ
Přízemí – divadelní sál
■ od 14.00 hod. – výstava obrazů a objektů 

Iris Kolářové, Olgy Stárkové, Antonína Bři-
cháčka, ak. mal. Romana Franty, Miloslava 
Koláře a Václava Nykla

■ Restaurační prostory – Léta Páně

PROSTORY ZÁMECKÉHO PARKU
■ od 15.00 do 16.00 hod. 
 ■ jízdy na huculských koních
 ■ bandžídžamping (pod hrází rybníka)
 ■ výcvikový tábor DŘEVĚNÉ MEČE

 ■ projížďky na lodičkách
 ■ prodej výrobků chráněné dílny Svatý 
  Prokop U červeného javoru
 ■ skákací nafukovací hrad
 ■ řetízkový kolotoč
■ po celé odpoledne a večer 
 ■ historické tržiště – stánkové občerstvení

ÚŘAD MČ (Stará obec 10) 
■ 14.00 hod.  – vernisáž výstavy ARS PUERI 

– výtvarného ateliéru Mgr. Jiřiny Olivové-
Břicháčkové

■ 16.00 hod. – pohádka – MRAZÍK hraje 
divadelní soubor z Horních Počernic 

■ po celé odpoledne – výstava neuskuteč-
něné projekty 

INFORMAČNÍ CENTRUM (Národních hrdinů 6)
■ po celé odpoledne
 ■ výstava – kouzlo šicích strojů
 ■ Květinová aranžmá Dany Dobešové
 ■ expozice regionálního muzea

■ od 15.00 hod. – na dvoře objektu 
HELIGONKÁŘI Miroslava Šůse, občerstvení 
„U Lubora“

PRAHA – DOLNÍ POČERNICE

ZÁMECKÁ ZAHRADA

■ 14.00 hod. – V POHYBU JE KRÁSA – Aero-
bic club ZŠ Chvaletická, Aerobic fi t studio D, 
HANNY DANCE – step studio ZŠ Chvaletická 

PRAHA – HOSTAVICE

■ 14.30 hod. – ČTYŘI POHÁDKY, divadlo 
ŠUS

■ 15.30 hod. – NEBOJTE SE STRAŠIDEL, 
účinkují členové loutkoherecké skupiny ČT

■ 16.30 hod. – taneční merenda a soutěže 
s divadlem ANDROMEDA

OBČERSTVENÍ
Léta Páně | hospoda Na Špejchaře | Camping Sokol | cukrárna U Kauckých 
| hotel Svornost | kiosky v zámeckém parku | občerstvení „U Lubora“ | 
kiosky v Hostavicích

Vstup dobrovolný ve prospěch NADACE KAPKA NADĚJE

Koná se za každého počasí

DOPRAVA
Autobusy MHD: Palmovka č. 109, Želivského č. 208, Skalka č.163 a Hloubětín č. 110
Vlak: z Masarykova nádraží ve směru na Kolín
Místní doprava: Terénními vozy HUMMER (zastávka Rybník Martiňák – U Koní a Hotel Svornost (zastávka ČD) – Hostavický zámek)
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Děti z 5. třídy se dlouho těšily na předposlední den měsíce dubna. To se konal Plavecko-běžec-
ký pohár Středočeského kraje. Naší fantastickou závodní čtyřku ve složení: Lucie Frantová, Kat-
ka Marousková, Míša Mondeková a Nikola Palcová jeli podpořit ostatní spolužáci i někteří rodiče. 
V dobré náladě a za radostného povzbuzování si Lucka Frantová doplavala a doběhla pro zlatou 
medaili. Další závodnice se ve velké konkurenci umístily do pěkného 10. místa. Dívky dokázaly, že 
velká píle, úsilí, vytrvalost a poctivé tréninky nebyly nadarmo. 

A protože sportu není nikdy 
dost, zúčastnily se děti další 
akce v polovině měsíce května 
– PREVENTAN CUPU – okresní 
soutěže ve vybíjené základních 
škol. I když se děti neumístily na 
žádném z předních míst, bojovaly 
poctivě, v týmové sounáležitosti 
a podle svých nejlepších sil.

Děkuji panu Frantovi a panu 
Lněničkovi, řediteli DD za pomoc 
při dopravě dětí na závody.

Ilona Bradáčová, 
třídní učitelka

Před koncem školního roku se vydala 1., 
2. a 3. třída naší školy na výlet do Hrusic 
– rodné vesničky malíře a spisovatele Jose-
fa Lady. Nejdříve si děti pohrály v krásné 
zahradě, a pak nás víla provedla památ-
níkem plným pohádkových postav, obrazů 
a osobních věcí Josefa Lady i jeho dcery 
Aleny. Poté následovala procházka po 
naučné stezce kocoura Mikeše, která nás 
dovedla až do lesa na Šmejkalce, kde stra-
šil známý Mulisák. Děti tu pro něj postavily 
zdařilé příbytky z větví a nakonec nechybě-
lo ani setkání se živým kocourem Mikešem. 
Před návratem domů děti dostaly odměnu 
za výdrž při putování.

Všem se v opravdu malovaném kraji Josefa 
Lady moc líbilo.

Zdena Buchtová, Hana Hubáčková 
a Eva Beránková

Základní škola

Školní výlet 

do Hrusic

Od září 2008 otevíráme anglickou mateřskou 
školku v prostorách zámeckého parku.

V naší školce probíhá vzdělávání v anglickém jazyce. 
Klademe důraz na kvalitní výuku formou hry. Třídy 
mají malý počet dětí, 12 dětí na 2 pedagogy. Prosa-
zujeme individuální přístup k dětem a k výuce. 

Školka je vybavena interaktivním hračkami, 
nástroji, učebními pomůckami a počítači, které 
pomohou Vašim dětem v přípravě na budoucí 
školní docházku.

Náš výukový program se soustředí na celkový 
rozvoj osobnosti dítěte a všech jejích aspektů.

Přijímáme děti ve věku 3-6 let.

Těšíme se na setkání s Vámi, v případě zájmu 
o další informace nás neváhejte kontaktovat.

Anglická mateřská školka O.R.A.N.G.E.R.Y

Ulice Národních hrdinů 39

Dolní Počernice

Romana Falge Vondalová

Tel. 725 759 700

e-mail orangery@email.cz

www.orangery.cz

Ve zdravém těle zdravý duch

Zdravé tělo?

To by něco chtělo!

Že by kynuté knedlíky?

Z toho jsou ale špekové faldíky.

Tričko, trenky oblékneme, 

naši školu nezklameme.

Okresní kolo v soutěži

na tom nám přece záleží.

„Vyburcujte svoje těla!“

to po nás učitelka chtěla. 

Soupeřů se nebojíme, 

pro zlato si poběžíme!

p
la

ce
n
á
 i
n
ze

rc
e



14 Mateřská škola

Skončil opět jeden školní rok a to je čas 
poděkovat všem, kteří se podíleli na provozu 
mateřské školy a připravili tak podnětné pro-
středí pro naše nejmenší…

Chci poděkovat všem rodičům, kteří nám 
svěřili do péče své děti, kteří byli po celou 
dobu školního roku velice vstříční, obětaví 
a nápomocní. Velmi si ceníme jejich podpory 
naší práce, jejich pochopení, jejich fi nančních 
sponzorských darů. 

Díky vám rodičům, jsme se mohli pustit do 
rekonstrukce – výměny herních zahradních 
prvků pro děti. 

Díky vám jsme si nejednou uvědomili, jak krás-
nou odměnou za naší práci je váš stisk ruky 
a úsměv. Děkujeme za aktivní spoluúčast při 
našich setkáních a dobrou náladu, se kterou 
k nám přivádíte vaše děti a za příjemné ukon-
čení školního roku.

Mateřská škola DUHA

Děkuji všem zaměstnancům, kteří se svědo-
mitě starali, aby se dětem ve školce líbilo, 
kteří si při plnění svých pracovních povinností 
našli čas a sešli se i mimo pracovní dobu, aby 
dětem připravili netradiční zážitky – výjezdy 
na školy v přírodě, Kouzelná noc s Christi-
anem Andersenem, Rozloučení s předškoláky 
aneb velká Crazy show a jiné.

Děkuji našim radním a zastupitelům, kteří 
byli nápomocni při schvalování rozpočtu a při 
řešení technických problémů naší mateřské 
školy, jedná se zejména o opravy a údržbu 
objektu. Poděkování patří všem zaměstnan-

cům úřadu městské části, kteří jsou velmi 
ochotní a vstřícní při vyřizování administra-
tivních úkonů.

Doufám, že si všichni rádi prohlédnete na 
fotografi ích naše nové herní prvky pro děti 
a budete mít spolu se mnou příjemný pocit, 
že tato spolupráce mezi školkou, rodinou 
a obcí je výjimečná.

Přeji všem krásné léto, pohodové prázdniny 
a na shledanou 1. září 2008.

Danka Exnerová,
ředitelka MŠ
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Dětský domov

Dětský domov a Školní jídelna v Praze 9 – Dolních Počernicích

vás zve na

10. ročník Běhu Babího léta
6. 9. 2008 v zámeckém parku

Drobnost pro každého, kdo dokončí běh (první tři medaile, diplomy a cena).

Přihlášky předem na e-mailové adrese dd_dolpoc@volny.cz nebo tel. 281 930 129. 
Osobně nejpozději 10 min před začátkem závodu.

Podrobné informace o startech jednotlivých kategorií najdete na
plakátcích a webových stránkách MČ Praha – Dolní Počernice 
www.praha-dolnipocernice.cz

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

velice rád bych využil příležitosti a prostřed-
nictvím Dolnopočernického zpravodaje se 
s vámi podělil o pár faktů z našeho domo-
va. V současné době tu žije třicet šest dětí, 
ale do konce září očekáváme ještě asi deset 
změn, tedy příchodů a odchodů dětí. Půjde 
tak o více než o čtvrtinu současného počtu 
dětí a jistě uznáte, že to je změna velká, 
především z hlediska dlouhodobější práce. 
Drobné změny jsou očekávány i v oblasti 
zaměstnanců. 

Ale zpět k dětem. Z třiceti šesti dětí je 
osmnáct dětí starších 15ti let a do konce 
roku 2008 oslavíme ještě čtyřikrát patnác-
té narozeniny. Aktuálně máme pouze tři 
děti ve věku méně než 10 let, ale jedno 
z nich snad (v době, kdy toto čtete) již bude 
v Dánsku. Na konci prázdnin k nám přijdou 
dvě děti mladší 6ti let. Přesto máme vel-
kou převahu velkých dětí a na takzvaném 
dobrovolném pobytu (pro děti nad 18 let) 
jsou dnes děti tři. Osmnácté narozeniny 
v letošním roce čekají také ještě další čtyři 
děti. U zaměstnanců je převaha pedagogů 
– dvacet dva (včetně ředitele a vedoucích 
pedagogů). Téměř všichni budou od září 
pokračovat v prohlubování svých znalos-
tí, většina z nich studiem CŽV Speciální 
pedagogiky. Z provozních zaměstnanců 
dnes zůstaly již jen dva plné úvazky, které 
vykonávají tři ženy. 

V domově funguje pět rodinných skupin. 
V jedné rodinné skupině žije 6 až 8 dětí, 
u kterých se střídají čtyři pedagogové (teta, 
strejda) a žijí v jakýchsi bytech, tak jak je 
bylo možné na zámku vytvořit. Rodinná 
skupina dostává fi nanční prostředky a musí 
s nimi sama hospodařit – nakoupit, uvařit, 
vyprat, vyžehlit, uklidit apod. Snažíme se, 

aby fungování takových skupin bylo co nejví-
ce podobné skutečné rodině, s tím rozdílem, 
že členů je více a pedagogové se střídají. 
Kromě toho běží program „Lépe připraven 
do života“, díky kterému mají děti získat 
větší šanci v životě uspět. V tomto ohledu 
se někdy projevuje to, že k nám děti často 
přichází až v pozdějším věku. Za posledních 
pět let zde žilo 108 dětí a z toho přišlo 72 
dětí (62,9%) po desátém roce věku.

Myslím si, že se snažíme žít hodně aktivně 
– navštěvujeme i pořádáme sportovní akce, 
chodíme do kin, divadel a na různé jiné akce 
kulturního zaměření. V zimě jezdíme na hory 
(tedy jestli na to i příští rok budeme mít 
dostatek fi nancí), v létě na tábory a přibliž-
ně jednou za 3 až 4 roky dokonce k moři. 
Toto vše se samozřejmě odvíjí od fi nančních 
prostředků a na aktivity by tedy nebylo bez 
našich dárců a sponzorů. Firmy sice nyní 
dávají na volnočasové aktivity méně pro-
středků, ale více fi nancí naopak proudí do 
vzdělávání.

Závěrem bych rád řekl, že se snažíme fungo-
vat co nejlépe a tvořit domov i pro ty, kteří 
o to nestojí. Občas nám to nevyjde, ale věř-
te, že naším zájmem je, abyste o nás slyšeli 
jen v dobrém. Je-li cokoliv, co byste nám rádi 
sdělili, neváhejte nás kontaktovat na dd_dol-
poc@volny.cz nebo tel. 281 930 129.

Martin Lněnička,
ředitel Dětského domova 

Dětský domov 
a Školní jídelna Dolní Počernice
Národních hrdinů 1, 190 12 Praha 9
281 930 129,
602 873 693.
dd_dolpoc@volny.cz
www.dddp.tym.cz

Krátce 

ze sportovního 

dění
5. ROČNÍK PÉTANGUE DVOJIC
Dne 21. 6. 2008 proběhl v Dětském domově 
Dolní Počernice 5. ročník pétangue dvojic. 
V příjemné atmosféře soutěžilo 28 dvojic. 
Vítězem se stala dvojice z Českého Brodu 
– manželé Suchánkovi, na místě druhém 
skončila Jana Lněničková a Jiří Svoboda, 
třetí skončil manželský pár Mozerů. Všichni 
zúčastnění si dostatečně zahráli a k tomu 
se i grilovalo. Poděkování patří hráčům za 
dobrovolný příspěvek, firmě Made za maso 
a klobásy, grantu Magistrátu hlavního měs-
ta Praha a společnosti Sabe za slevu na 
poháry.

DĚTSKÝ DOMOV CUP 2008
Před posledním dílem Dětského domov Cupu 
2008 (celoroční soutěž o nejvšestrannější 
sportovní dětský domov) – Prevencí proti 
nehodám – ve dnech 3. až 5. 10. 2008 je 
na prvním místě trojnásobný vítěz – domov 
z Horního Slavkova se 137 body, o dva body 
zpět je Ústí nad Labem – Severní Terasa, jen 
bod za nimi je Jeseník – 134 bodů. Dolní 
Počernice jsou na velice příjemném 8. místě 
s 88 body. (Pro zajímavost: za vítězství jed-
noho dílu je přidělováno 64 bodů.)

V předchozích dílech bodovalo 37 domo-
vů. Ale fotbalového dílu se zúčastnilo 51 
domovů. Zde probíhalo nejdříve 5 kvalifi-
kačních skupin (Jablonec n. Nisou, Praha, 
Teplice, Plzeň a Brno), poté finále B v Dol-
ních Počernicích a finále A na Strahově a na 
Spartě ve dnech 26. – 28. 5. 2008.
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VOLBY V TJ SOKOL 
DOLNÍ POČERNICE
Vážení sportovní přátelé, 

rád bych vás informoval o konání Valné 
hromady TJ Sokola Dolní Počernice, která se 
konala dne 28. 4. 2008 v Hotelu Svornost. 
V průběhu schůze byli delegáti seznámeni 
se stavem členské základny naší TJ, která 
čítala k 31. 12. 2007 celkem 318 platných 
členů, a o práci výkonného výboru (VV) 
v uplynulém volebním období.

VV pracoval v roce 2004 – 2008 ve složení 
Dana Hartmanová, Vladimír Exner, Zbyněk 
Richter, Mgr. Tomáš Král, Ing. Tomáš Novot-
ný, Petr Štěpánek, Ing. Jaroslav Šmolka, 
Marcel Petrák a Petr Polcar. V průběhu čtyř-
letého období zpracoval a podal celkem 15 
projektů, především na opravy a rekonstruk-
ce objektů ve vlastnictví naší TJ. V našem 
snažení jsme byli velmi úspěšní a v historii 
naší TJ tak velký finanční tok především do 
údržby a správy majetku nemá obdoby.

Podařilo se dokončit druhé travnaté hřiště 

v areálu kopané. Rozsáhlou rekonstrukcí 
sokolovny se povedl odstranit havarijní stav 
střechy a podlah. Výrazných změn doznaly 
šatny, umývárny, přísálí, balkon, sborovna 
a vstupní prostory do objektu sokolovny. 
Rekonstrukce se dočkaly kabiny a sociál-
ní zázemí oddílu kopané v areálu V Ráji. 
V přístavbě vyrostla nová kotelna, prádel-
na a šatna pro rozhodčí. Po celé čtyřleté 
období se dařilo plnohodnotně zabezpečit 
činnost všech družstev naší TJ a postupně 
zlepšovat podmínky pro sport v Dolních 
Počernicích.

V uplynulém období jsme nezaháleli ani na 
poli kulturním. Pokusili jsme se navázat na 
tradici plesů, které v minulých desetiletích 
bývaly v naší obci velmi oblíbené. Proto 
jsme ve spolupráci s CR-Camping uspořá-
dali dvě taneční zábavy a jeden ples.

Na závěr zprávy předsedy TJ následovalo 
několik poděkování a ta by neměla chybět 
ani v tomto článku. Poděkování zaslouží 
všichni dobrovolní funkcionáři, kteří práci 
s mládeží obětují svůj volný čas, přičemž 

jedinou odměnou jsou pro ně dosažené 
sportovní výsledky. Uznání a poděkování za 
dlouholetou a přínosnou práci si zaslouží 
také pánové Václav Vais a František Cenkr, 
kteří dnes již nejsou mezi námi, ale v na-
šich vzpomínkách zůstávají. A samozřejmě 
poděkování všem členům odstupujícího 
výboru za spolupráci v uplynulých letech 
s konstatováním, že práce s nimi byla nejen 
úspěšná, ale také klidná a příjemná.

V závěru schůze byl zvolen nový výkonný 
výbor pro volební období 2008 – 2012 , kte-
rý bude pracovat ve složení: předseda TJ Petr 
Polcar, místopředseda Ing. Tomáš Novotný, 
hospodář Mgr. Tomáš Král, Dana Hartmano-
vá, Vladimír Exner, Ondřej Lukeš, Ing.Čestmír 
Burda, Jiří Nevšímal a Marcel Petrák.

Přál bych nově zvolenému výboru efektivní 
období, jako pro nás bylo to uplynulé a pře-
devším jednotu, vzájemný respekt a spolu-
práci.

Petr Polcar 
předseda výkonného výboru

TJ Sokol Dolní Počernice

Koncem května se konalo Národní fi nále turnaje dětských domovů O pohár české fotbalové 
reprezentace, do kterého z celostátních kvalifi kací postoupilo 16 týmů. Finále předcházely kva-
lifi kační turnaje, kterých se zúčastnilo celkem 54 dětských domovů, mezi nimi i mladí fotbalisti 
z našeho dětského domova.

Po oba dva dny Národního fi nále, jsme mohli sledovat krásné fotbalové zápasy, které řídili kvali-
fi kovaní rozhodčí ČMFS. Všechny týmy hrály i ve velkém horku s neuvěřitelným nasazením, pro-
tože všichni chtěli vyhrát a získat obří pohár pro vítěze a nádherné fotbalové ceny od sponzorů. 
Vítězem prvního ročníku turnaje se stal dětský domov Jeseník. Hosty slavnostního vyhlášení 
výsledků byl první místopředseda a manažer české fotbalové reprezentace Vlastimil Košťál a fot-
balisté národního týmu Milan Baroš, Martin Fenin a Honza Koller. Pozvání přijali také vedoucí 
české reprezentace Karel Poborský, tiskový mluvčí Lukáš Tuček a zástupci klubů, ředitel komuni-
kace AC Sparta Praha Jakub Otava a ředitel Bohemians 1905 Lukáš Přibyl. Slavnostní odpoledne 
skvěle moderoval Vlasta Korec.

První ročník turnaje O pohár české fotbalové reprezentace se díky pomoci sponzorů, fotbalových 
klubů, ale i mnoha dobrovolníků vydařil, všem moc děkujeme a příští rok se snad setkáme u dal-
šího ročníku turnaje !

Martin Lněnička,
ředitel Dětského 

domova 

Michaela Bártů,
1. SPORTOVNÍ 

občanské sdružení 

O pohár české 
fotbalové 

reprezentace

Poděkování patří zejména společnostem: 
Česká podnikatelská pojišťovna, Total Bro-
kers, Slavia pojišťovna, Puma, České dráhy, 
McDonalds, Crocodille, Movenpick of Switzer-
land, Electronic Arts Czech Republic, Chloepro-
duction, Com-Tip, Kadeřnický servis a Creative 
Services.
A fotbalovým klubům: 
AC Sparta Praha, Bohemians 1905, 1. FC Brno, 
FK Jablonec, FC Viktoria, a FK Teplice 

Sport
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Jedním z družstev oddílu košíkové je družstvo 
starších žákyň a mladšího dorostu. Čítá kolem 
20 hráček a říkají si Žirafy z Dolních Počernic. 
V posledních dvou letech se tomuto družstvu 
nadmíru daří a v historii dolnopočernické mlá-
dežnické košíkové není obdobných výsledků. 

Pod vedením Petra Polcara a Lubora Novotné-
ho tato družstva v uplynulé sezóně odehrála 
tři soutěže a přestože je většina dívek mlad-
ších a hrají vyšší věkovou kategorii, jejich 
bilance je vynikající.

1. místo v kategorii mladších dorostenek Pře-
boru Středních Čech, 2. místo v Pražském pře-
boru starších žákyň a v Českomoravské lize 
v kategorii dorostu obsadily 5. příčku. 

Za tento úspěch vděčí především své píli 
a nadšení pro basketbal. Trénují třikrát týdně 
a když se k tomu přidají mistrovská utkání, 
jsou mnohdy na palubovce i pětkrát za týden.

Tyto mladé basketbalistky dělají dobré jméno 
dolnopočernickému basketbalu nejen v Praze, 
ale po celé republice.

 ... opět spokojení trenéři Petr Polcar 
a Lubor Novotný

Území mezi Černým Mostem a Dol-
ními Počernicemi předpokládá 
územní plán hl.m. Prahy využít jako 
přírodně rekreační oblast města. 
Hlavní město Praha zde plánuje 
přírodně rekreační park o velikosti 
170 ha, jehož součásti je i projekt 
golfového hřiště. Tento projekt při-
pravuje společnost GOLF RESORT 
ČERNÝ MOST a.s.

Golfové hřiště je navrženo na ploše 70 ha 
v nadmořské výšce 225 – 265 m.n.m. Výš-
kový rozdíl nejvyššího a nejnižšího místa na 
hřišti činí 40 m. Vzhledem k této nadmoř-
ské výšce a mírnému klimatu ovlivněného 
polohou v hlavním městě Praze se předpo-
kládá, že golfová sezóna se protáhne do 
pozdního podzimu (listopad) a začne brzy 

Dolnopočernické Žirafy 
vítězem Přeboru Středních Čech

Rekreační park 

– výstavba 

golfového hřiště

na jaře (březen). Golf resort bude vybaven 
zázemím pro hráče, restaurací, ubytova-
cí kapacitou 40 lůžek ve 20 bungalovech 
s garáží umístěných v okolí jamek. Sou-
částí zázemí jsou cvičná patrová odpaliště, 
putting green a chipping green. Projekt je 
řešen s návrhem provozu golfových vozíků 
pro pohyb hráčů na hřišti (golfové cesty 
spojující jednotlivé jamky). Design a kvali-
ta provedení golfového hřiště má umožnit 
hru všem kategoriím amatérských golfistů. 
Důraz je kladen na prostupnost hřiště bez 
komplikovaných míst se zachováním dosta-
tečné pestrosti hry vytvořené písečnými 
a vodními překážkami a zejména zvlněním 
terénu relativně lehce hratelného roughu, 
který přechází do partií výsadeb keřovité 
a stromové zeleně dotvářející pocit hry 
v parkovém prostředí. Je snaha vytvořit 
oázu klidu pro golfovou hru s příjemným 
okolím uprostřed metropole, v sousedství 
sídliště a nadřazené komunikační sítě. Gol-
fové hřiště je navrženo jako hřiště parko-
vé s okolní izolační a doprovodnou zelení 
a s vazbou na návrh městského přírodně 
rekreačního parku, jehož bude součástí. 
Celková délka 18-ti jamkového hřiště je 
6248 m, par 72. Plocha greenů je 500 m2 

– 650 m2. Každá jamka má 4 odpaliště. 
Celé hřiště (fairways, greeny i odpaliště) 
bude zavlažováno automatickým zavlažo-
vacím systémem Rain Bird.

Výstavbě golfového hřiště předchází roz-
sáhlé terénní tvarování a výšková úprava 
stávajícího terénu, která umožní vytvaro-
vání jednotlivých jamek hřiště podle návr-
hu projektu golfového hřiště. Navrženy 

jsou výškové předěly jednotlivých far-
wají, odstranění nepříjemných horizontů 
a vytvoření zvrásnění okolního roughu. 
Řešeným územím protékají 3 drobné vod-
ní toky, které byly zohledněny a využity při 
řešení návrhu plánu hřiště. Jsou doplněny 
o 7 ks vodních ploch včetně kanálů mezi 
nimi, které budou vytvářet vodní překážky 
na jednotlivých jamkách a zároveň přízni-
vě ovlivní design golfového hřiště. Celko-
vý plán golfového hřiště pak předpokládá 
výsadbu okolní keřovité a stromové zeleně, 
která v horizontu několika let dotvoří celko-
vý výraz parkového hřiště. 

Investor zahájil práce na projektu golfového 
hřiště v roce 2004. Veškeré projektové prá-
ce a návrh plánu golfového hřiště zajišťova-
la firma BING s.r.o. V současné době probí-
hají hrubé terénní úpravy v území. V měsíci 
v červnu 2008 byly zahájeny práce na první 
etapě stavby hřiště a výstavba inženýrských 
sítí pro golfový resort. Předpoklad dokon-
čení celého golfového hřiště a uvedení do 
provozu je v roce 2010. 



Na konci třetího červnového týdne se v Dolních 
Počernicích uskutečnil první ročník Počernické-
ho triatlonu. Organizátorem byl triatlonový 
oddíl TRI SKI Horní Počernice, který je pořa-
datelem již tradičního duatlonu, konajícího se 
v sousedních Horních Počernicích. 

Jak je ale patrné z názvu oddílu, hlavním 
zaměřením sportovců i organizátorů je triat-
lon, který se skládá z plavání, cyklistiky a běhu. 
Bohužel na celém území Prahy není pořadatel, 
který by byl schopen nebo ochoten uspořádat 
triatlonový závod pro děti a mládež.

Revitalizovaný zámecký park, Počernický rybník 
a celé rekonstruované prostředí nám nabídlo 
téměř ideální prostor k realizaci nejen prvního 
Počernického, ale i celopražského sprinttriat-
lonu pro děti a mládež. Kombinace rozlehlé 
vodní plochy, krásného parku s upravenými 
cestami i silnice, kterou je možné uzavřít bez 
velkých dopravních důsledků, je dost vzácná 
a bylo by škoda ji nevyužít.

Závod byl připraven pro všechny kategorie od 
dětí, až po veterány. Benjamínci i žáci bojovali 
statečně se vzdálenostmi a i když jich nebylo 
moc, výkony, které podali, je ctí. Někteří se 
odvážili poprvé vyzkoušet co triatlon znamená. 
Určitě byli i sami překvapeni co dokáží a jakých 
výkonů jsou schopni. Ti, kteří se zúčastnili, urči-
tě nelitovali. Není bez zajímavosti, že většinu 
startovního pole tvořili mimopražští a čest Pra-
hy tak zachraňovali závodníci z blízkého Újez-
du nad Lesy a pořádajícího oddílu TRI SKI . 

Na startu dospělých se pak sešlo závodníků 
o poznání více. A to jak ostřílených borců, tak 
i veteránů, pro které jsou tratě sprinttriatlonu 
právě tak akorát. Do vln Počernického rybníka 
se přesně podle časového harmonogramu vrhlo 
přes 30 závodníků, aby zdolalo vzdálenost 750 m. 
Výlez z rybníka na hráz sice nebyl právě nejjed-
nodušší, ale depo s kobercem pro pohodlnější 
běh bosých nohou se všem zamlouvalo a dalo 
zapomenout na kamenitý břeh. Cyklistická část 
na silnici mezi Dolními a Horními Počernicemi 
v délce 20 km nepřinesla žádné dramatické změ-
ny v pořadí, takže do poslední disciplíny, běhu na 
5 km, šli borci s vědomím, že rozhodovat se bude 

Počernický 
triatlon

zde. V kategorii dospělých tak vyhrál Petr Kružík 
z SK Sportprestige Praha před domácími závod-
níky Martinem Andršem a Jonášem Vojtěchem. 
V ženách zvítězila Lenka Fanturová z FTVS Praha. 
Fotografi e z průběhu triatlonu najdete na strán-
kách pořadatele www.volny.cz/triskihp.

Z rozhovorů s účastníky závodu a následných 
ohlasů bylo zřejmé, že se závod, prostředí 
i atmosféra závodu líbila a pokud by bylo nějaké 
příště, určitě znovu přijedou. Většina, zejmé-
na pražských účastníků, byla překvapena, že 
prakticky jen pár set metrů od rušného sídliště, 
dopravních tepen a obchodních komplexů, může 
být takové přírodní zákoutí s oázou klidu. Určitě 
sem zavítají i mimo své sportovní aktivity. 
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Závod se povedl i díky podpoře Městské části 
Dolní Počernice, hlavních sponzorů PPL a Eber-
spacher, vodní záchranné službě z Horních 
Počernic, pochopení MHD a také potřebné 
spolupráce s místní Městskou policií. 

Jenom škoda, že jsme nemohli ukončit 1. roč-
ník Počernického triatlonu v místní vyhlášené 
restauraci Léta Páně, která se k takovému závě-
ru přímo nabízela. V tu dobu zde již vrcholily 
přípravy na velkolepý soukromý podnik a jen 
díky vzájemnému pochopení a toleranci organi-
zátorů i správce parku, se obě poměrně nároč-
né akce podařilo dovést do úspěšného cíle. 

Zbyněk Richter, starosta

Za poskytnuté fotografi e děkujeme panu Ing. Vladimíru Andršovi.



Dolnopočernické čtvrti
– NÁZVY ULIC VE ČTVRTI VINICE

Strmou strání a hřbetem nad Velkým 
počernickým rybníkem rovnoběžně probí-
hají ulice: „hlavní“ Nad Rybníkem a z ní 
směrem vzhůru odbočující ulice V Padoli-
ně. Na východním kraji čtvrti to pak jsou 
ulice V Pařezinách a Příchovická, která se 
stáčí dolů. Tyto ulice ještě doplňují další 
tři kolmé, kratší: Libotovská, Bezděkovská 
a U Výzkumu.

Sám název čtvrti Vinice naznačuje, že 
se zde, na slunné stráni obrácené k jihu, 
pěstovala vinná réva. Jde zřejmě o název 
poměrně starý, vždyť již k r. 1855 je dolože-
na jeho varianta v němčině: Weinberg.

Nad Rybníkem – název je odvozený od 
polohy ulice, která vede nad severním okra-
jem Velkého počernického rybníka, a to 
– s výjimkou místa V padolině – opravdu 
dost vysoko „nad rybníkem“. Jde o původ-
ní název ulice

V Padolině – ulice je pojmenována podle 
pomístního názvu, odráží polohu místa. 
Od ulice Nad Rybníkem se zvedá do strá-
ně právě v místě nazývaném Padolina. Před 
r. 1974 se ulice jmenovala Na Vinici

V Pařezinách – opět jde o název odvozený 
od pomístního názvu, dříve ulice nesla též 
název Pařeziny. Jedním ze starších názvů 
je pojmenování V novém sídlišti
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Ulice Nad Rybníkem dříve a nyní.

Libotovská – ulice byla v r. 1974 přejme-
nována podle Libotova, vsi ve východních 
Čechách, jižně od Dvora Králové nad Labem. 
Dříve nesla jméno Libušina podle bájné 
postavy českých dějin, stejně jako mnoho 
ulic v dalších českých obcích a městech

Příchovická – příkrá ulice se před r. 1974 
opravdu jmenovala Příkrá. Protože však 
již ulice takového jména v Praze existo-
vala, byla přejmenována. Praktické pro 
zapamatování bylo, že komise, která názvy 
ulic vybírala, zachovala první tři písmena 
původního pojmenování (podobně postu-

povala i u ulice Libušiny – Libotovské). Ves 
Příchovice se nachází v severních Čechách, 
východně od Tanvaldu

Bezděkovská – pojmenována podle vsi 
Bezděkov, která se nachází ve východních 
Čechách, severovýchodně od Trutnova. Před 
připojením Dolních Počernic k Praze se jme-
novala Čechova podle význačného spiso-
vatele Svatopluka Čecha

U Výzkumu – ulice dostala název podle 
polohy, vlastně téměř sousedství s are-
álem Výzkumných ústavů Běchovice. Před 
připojením naší obce k Praze se jmenova-
la Chelčického – podle Petra Chelčického, 
náboženského a filozofického myslitele 
poč. 15. stol., autora spisů např. Síť víry, 
O trojím lidu

Mgr. Markéta Stehlíková

ulice v Pařezinách

u Rokytky

ulice Příchovická
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Vinice byla, a myslím stále do jisté míry je, 
takové slepé střevo Dolních Počernic. Na Vinici 
se vždycky říkalo, že Počernice končí za stat-
kem. A vidět je to i z leteckých snímků na dol-
nopočernických webových stránkách a bohužel 
i z fotografi í v nové reprezentativní knize 
o Dolních Počernicích. K oprávněnosti tohoto 
pocitu přispělo v minulých letech i stěhování 
důležitých služeb, jako byla školka a zdravotní 
středisko, dále z dosahu vinických obyvatel.

V době mého dětství byla Vinice vesnice. 
Všichni se znali, bylo nepředstavitelné něko-
ho nepozdravit, když jsme něco provedli, 
rodiče to věděli, ještě než jsme došli domů. 
Většina lidí pěstovala králíky a slepice (ty se 
vyháněly na okolní pole), dost lidí mělo holu-
by, tu a tam se vyskytla i koza či prase. Také 
tu bylo několik včelařů. Ulice Nad Rybníkem, 
tenkrát ještě Na Vinici, byla nezpevněná, za 
sucha prašná a za dešťů plná louží. Bylo to 
místo našich her, protože nějaké auto (nebo 
ještě vůz s koňmi) projelo tak dvakrát za den. 
Na dnešní konečné autobusu 163 stála tra-
fi ka, kde paní Plachá a později paní Klímová 
prodávala tehdejší Letky, Lípy a Partyzánky. Za 
trafi kou byl menší travnatý palouk, kde jsme 
hráli fotbal. Fotbal se ale nejvíc hrál na hřiš-
ti v Padolině, tehdy ještě nezdevastovaném, 
a nebo na louce za Vinicí, směrem k Výzkum-
ným ústavům. Všechny tyto travnaté plochy 
(a i všechny ostatní, včetně mezí a příkopů) 
byly tehdy pravidelně kosené, výše zmínění 
chovatelé se o to postarali.

Na Vinici dnes není žádný obchod, otázka 
je, zda by se dnes ještě udržel v konkurenci 
blízkých supermarketů. Většina nás pamatuje 
obchod, který byl v rodinném domě u Kropáč-
ků, později se v akci Z postavila prodejna na 
pozemku, který patřil podivínské paní Gre-
goriadesové. Dnes je z prodejny provozovna 
společnosti NOVA Lightining (na konečné 
autobusu 163). Podle pamětníků bývaly na 
Vinici před válkou obchody tři.

Zajímavý je vznik přírodní rezervace mezi 
Rokytkou a Běchovickým nádražím. Dnešní 
bažina, porostlá pralesem rákosí, starých vrb 
a olší byla normální obhospodařovaná louka 
mezi dvěma rameny Rokytky, třetí rameno 
protékalo středem. Nevím, jestli už před vál-
kou nebo až po ní, si pozemek pronajal koší-
kář, který na něm založil prutník a rozšířil ho 
i na pravý břeh. Proutí zpracovával jednak 
sám, jednak ho dodával dalším košíkářům. 
V místech, kde jsou dnes vyústění dešťové 
kanalizace z Vinice a běchovické čističky, byla 
malá lávka a na druhém břehu měl boudu, 
kde košíky pletl. Jeho podnikání ale nepřežilo 
léta budování socialismu, o prutník se nikdo 
nestaral, částečně pozemek zaplavila voda 
a tak postupně vzniklo dnešní vzácné chrá-
něné území. Louka zůstala už jen v místním 
názvosloví – Viničáci chodívali bruslit buď na 
rybník, nebo na “louku”.

Čtvrť zvaná Vinice 

Bohužel už si nepamatuji, v kterém roce 
(někdy koncem 60. nebo začátkem 70. let) se 
svépomocí postavil na vinici “kulturní dům”. 
Tedy dům, myslím že šlo o šatnový objekt 
z nějaké stavby, který se rozložil a tady na při-
pravených základech složil. Pořádaly se tam 
schůze “společenských” organizací, kterými 
se ona doba hemžila, nějaké dětské besídky 
a také se tam hrával ping-pong. Po roce 1989 
byl zchátralý objekt zbořen a pozemek byl 
vrácen v restituci.

V době mezi válkami byl společenský život 
viničáků soustředěn převážně na Padolinu, 
kde bylo cvičiště DTJ, hospoda a kuželna. Po 
válce byla ještě hospoda pár let v provozu, 
ale celý areál postupně chátral, bylo tam také 
kynologické cvičiště a posledním uživatelem 
bylo jakési středisko branných sportů ČKD.

Pro Dolnopočernicný zpravodaj krásně 
zavzpomínal a dobové fotografi e poskytl pan 
Jiří Vitinger.

Ing. Olga Roušová

Před Padolinou – místo pro odpočinek a setkávání.

Jedna ze slavností spojená se sportovní přehlídkou. 


