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Informace RMČ

NEČEKANÍ HOSTÉ 
V DOLNÍCH POČERNICÍCH
Vážení spoluobčané,
většina z vás jistě zaznamenala události 
mezi 27. a 30. červencem, kdy naši městskou 
část navštívila početná skupina rumunských 
Romů.

Rád bych se ještě k průběhu těchto dnů vrátil. 
Nebudu popisovat průběžné dění v přírodní 
památce Počernický rybník, toho jsme si užili 
v médiích dostatečně. Zpětně bych se chtěl 
pozastavit nad některými souvislostmi, které 
z takto neočekávané situace vyplynuly.

Moje kompetence a konání v této věci byly 
velmi omezené. Požádal jsem o pomoc jak 
městskou, tak státní policii. Ta po celou dobu 
dění u našeho rybníka pouze monitorovala 
a v důsledku „mimořádné“ situace nepřikroči-
la k žádnému účinnému řešení. To by se v pří-
padě našinců určitě nestalo. Ti by byli ihned od 
rybníka vykázáni a zároveň pokutováni. Nevi-
ním vůbec městskou policii, ta ke krokům, které
by vedly k okamžitému řešení situace, neměla 
kompetence. Česká policie konat mohla, ale 
nekonala. Nařízení k takovému postoji přišlo 
„shora“ a zcela oprávněně byl tento postoj 
kritizován celou naší veřejností.

Česká média (tisk, televize, rozhlas), se chovala 
tak, jako kdyby to byla největší událost roku.

Po tři dny jsem nemohl soustředěně pracovat 
a moje činnost na úřadě se omezila pouze 
na přijímání telefonátů, podávání rozhovorů 
a návštěvy rybníka. Nakonec se vše vyřešilo 
celkem poklidným odjezdem Romů do jiné 
lokality v Husinci u Prahy. Přesto, že jsem 
Romy donutil po sobě uklidit, při podrobnější 
kontrole levého břehu rybníka jsme na nákla-
dy naší MČ odvezli ještě několik dalších pytlů 
odpadků.

Chtěl bych poděkovat všem občanům Dolních 
Počernic za účast a podporu, kterou mně po 

celou dobu projevovali. Bylo to pro mne velmi 
důležité. Dále na tomto místě děkuji náměst-
ku primátora Rudolfu Blažkovi a radnímu hl. 
m. Prahy Jiřímu Janečkovi, kteří mi pomáhali 
tuto složitou situaci řešit. Není tedy pravdou, 
co napsala media, že magistrát v této věci 
nespolupracoval. Policie se snad z několika-
denního pobytu rumunských Romů v Praze 
poučila a příště (snad žádné příště nebude) 
se zachová tak, jako kdyby vyhlášku o přírod-
ních památkách hl. m. Prahy porušovali naši 
občané.

Zbyněk Richter, 
starosta

Rada na svém jednání dne 9. 7. 2009 m. j.

vzala na vědomí
■ dopis SŽDC – čj. 1332/09 ve věci bezpeč-

nostních opatření na železničním mostu na 
ul. Národních hrdinů a na drážním tělese 
při ul. Ke Hrázi

■ zápis z jednání pracovní skupiny členů 
ZMČ ve věci řešení MHD v oblasti Dolních 
Počernic (linka 163 a 208)

■ zprávu z provedené inspekce v MŠ DUHA 
a vyslovila uznání ředitelce p. D. Exnerové 
za její kvalitní práci ve vedení mateřské 
školy

■ oznámení MUDr. Nožičkové o ukončení 
pediatrické praxe v Dolních Počernicích 
a vyslovila MUDr. Janě Nožičkové poděko-
vání za její dlouholetou práci v oboru dět-
ského lékařství v naší MČ

■ aktualizovaný Strategický plán hl. m. Prahy 

■ usn. ZHMP č. 28/50 ze dne 18. 6. 2009 ke 

komplexnímu návrhu opatření ke zmírnění 
dopadů fi nanční krize a hospodářské rece-
se na ekonomické fungování hl. m. Prahy 
v r. 2009 a v letech následujících

■ oznámení o zahájení řízení ve věci dočasné 
stavby „Přístavba Terminálu AUDI a pří-
stavba krytých stání servisu Praha 9, Dolní 
Počernice, Národních hrdinů č. 474“ 

schválila
■ požadavek na doplnění sloupu veřejného 

osvětlení v ul. Záblatská před čp. 110

■ zveřejnění záměru na pronájem části čp. 3 
na vybudování a provoz malého pivovaru  
– pověřuje starostu zajištěním všech úkonů 
spojených s vypsáním tohoto záměru mimo 
schválení vítěze a uzavření nájemní smlou-
vy. Hodnocena bude nabídková cena za m2 
(60%) a kvalita záměru (40%). Další spe-
cifi kace oznamovaného záměru je možné 
si vyzvednout na úřadě MČ Praha – Dolní 
Počernice, po zaplacení poplatku ve výši 
200 Kč do pokladny ÚMČ 

■ vyčlenění fi nanční částky z účelové nein-
vestiční dotace ZŠ na rozvojový program 
„Zvýšení nenárokových složek platů 
a motivačních složek mezd pedagogických 
pracovníků s ohledem na kvalitu jejich prá-
ce“ dle přiloženého návrhu

■ protokoly o převzetí investic zbudovaných na 
území MČ (cyklostezka k hájovně, zastávka 
Rtyňská) do majetku MČ a pověřuje starostu 
podpisem těchto protokolů a přípravou pod-
kladů pro zaslání žádosti o svěření pozemků 
pod touto stavbou do správy MČ

■ koncept dopisu pro MUDr. Grametbauerovou, 
spolumajitelku čp. 366, ohledně možnosti od-
koupení této části nemovitosti do majetku MČ

■ zadávací podmínky pro záměr na zbudová-
ní pomníku obětem II. světové války v par-
číku U Váhy

projednala
■ žádost radního HMP p. Janečka – čj. 

1385/09 a konstatuje, že MČ v současné
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době nedisponuje žádnými vhodnými 
prostory pro potřeby Nadace Bona. V této 
oblasti MČ již podporuje chráněnou díl-
nu „Svatý Prokop U červeného javoru“
a respitní centrum o. s. Sluneční zahrada 
formou poskytnutí nebytových prostor.

Rada na svém jednání dne 30. 7. 2009

vzala na vědomí
■ zápis z jednání KSZB ze dne 9. 7. 2009 bez 

připomínek

■ informaci Ing. Krále o stavu řešení zapla-
vovaného podchodu pod železniční tratí 
v Dolních Počernicích a informaci staros-
ty z ředitelského kontrolního dne SŽDC 
o postupu v této věci

■ informaci starosty o postupu při řešení 
nepovoleného užívání chráněného území 
v okolí Dolnopočernického rybníka skupi-
nou rumunských Romů  – kladně zhodnoti-
la starostův nekompromisní a přesto citlivý 
postoj při řešení této mimořádné situace

■ vyjádření spol. NATURAL, s.r.o. k podané-
mu odporu do vydaného příkazu ze dne 
20. 4. 2009 a termín nařízeného jednání 
u OS pro Prahu 2 a pověřuje JUDr. Bala-
dovou podáním žaloby na spol. NATURAL, 
s.r.o. o zaplacení pohledávky za období od 
7. 12. 2008 do dne podání žaloby a násled-
ně každý měsíc

■ návrhy na zpestření provozu Informačního 
centra v Dolních Počernicích

schválila
■ cenu za užívání pozemků (fi rmou Natural) 

č. parc. 1496/3, 1495/2 a 1496/1 v k. ú. 
Dolní Počernice pro výše uvedené podání 
žaloby ve výši 150 Kč/m2/rok

■ zprávu o hospodaření MČ za období 
1 – 6/2009

■ zprávu o čerpání dotace příspěvkových MČ 
(ZŠ, MŠ) za období 1 – 3/09 a 1 – 6/09

■ uvolnění fi nančních prostředků z fondu 
reprodukce majetku MŠ DUHA na realizaci 
samostatného zabezpečovacího systému 
pro objekty MŠ

■ zapůjčení hlavního sálu mlýna OS POČIN 
za účelem konání koncertů taneční hudby 
FESTu za obvyklých podmínek

■ předložený záměr na budoucí využití hájov-
ny na „Areál zdraví a sportu“

■ přechodné snížení nájemného z nebytových 
prostor v čp. 6 pro spol. Český statek, s r.o. 
o 30% ze stanovené částky na rok 2009

■ ukončení nájemní smlouvy dohodou na 
část čp. 3 s Ing. Janou Lenkovou a uzavření 
nájemní smlouvy na tyto prostory za stej-
ných podmínek s o. s. Veselý čertík  – kon-
statuje, že náklady na rekolaudaci výstavní 
síně pro potřeby provozu klubu Veselý čer-
tík budou zcela hrazeny nájemcem těchto 
prostor

■ vymalování věže čp. 3 po provedení staveb-
ních úprav z fi n. prostředků MČ

■ nabídku arch. Jana Hájka na zpracování 
zastavovací studie nové 18ti třídní budovy 
základní školy za cenu 390 tis. Kč a pově-
řuje KIVU a Ing. Krále ve spolupráci s ředi-
telem ZŠ doplněním stavebního obsahu, 
který bude zapracován do plnění díla 

■ realizaci dřevěného oplocení pozemku 
v zámeckém parku pro potřeby mateřské 
školy Orangery a umístění reklamy „Oran-
gery“ na komín budovy čp. 39 dle před-
loženého návrhu

■ poskytnutí části pokáceného kmene jírov-
ce za účelem využití jako stojanu na kola 
u objektu čp. 39

■ aktualizovaný návrh „Střednědobého 
výhledu investičních akcí v MČ na období 
2009 – 2014“

■ návrh arch. Vrány na změnu topného systé-
mu v obřadní síni nového hřbitova

■ dodatek č. 1 k dohodě o zajištění dopravní 
obslužnosti stavby č. 171208 se spol. Real-
Treuhand Reality, a.s. (ul. Makovská)

■ dohodu se spol. AUTO-EXNER s.r.o. o pod-
mínkách napojení a realizace přístupové 
komunikace do areálu Terminál AUDI dle 
změny ÚP Z 1157/06

■ záměr na zadání zpracování projektové 
dokumentace na rozšíření objektu mateř-
ské školy o další pavilon z důvodu stále 
rostoucího počtu dětí v MČ

■ realizaci stavby PNEU – Šafránek dle před-
ložené PD za podmínky splnění požadavků 
MČ navržených KIVU

neschválila 
■ žádost Ing. Lenkové o snížení nájemného 

části čp. 3 v době prázdnin

navrhuje
■ po projednání návrhu obecně závazné 

vyhlášky „O stanovení pravidel pro pohyb 
psů na veřejném prostranství na území 
HMP“ – vyčlenit pozemek č. parc. 1340/1 
(pozemek mezi bytovým areálem Skanska 
Jahodnice a zalesněným územím podle 
stoky H1) za podmínky souhlasu majitele 
(Pozemkového fondu) 

rozhodla 
■ o výběru zhotovitele projektu Centrum 

environmentálního vzdělávání v Dolních 
Počernicích na základě vyhodnocení před-
ložených nabídek, kterým se stala spol. 
Starkon Jihlava CZ, a. s. s nejvýhodnější 
nabídkou v ceně 5 337 362 Kč (včetně 
DPH), doba plnění 92 kalendářních dnů, 
záruční doba 78 měsíců, se smluvní sankcí 
za každý započatý den prodlení dokončení 
díla ve výši 100 tis. Kč

Rada na svém jednání dne 13. 8. 2009 m. j.

vzala na vědomí
■ bez připomínek zápis z jednání KIVU č. 74 

ze dne 11. 8. 2009

■ nabídku na pronájem části nového hřbito-
va – čj. 1613/09

■ informaci o přidělení grantu v oblasti ŽP 
o. p. s. MCN na ozelenění opěrné zdi dvora 
v čp. 3

■ úřední záznam o předání náhradního 
bydlení manželům Drahošovým v čp. 45 
(hájovna) ze dne 12. 8. 2009 a ukládá 
tajemníkovi zajištění potřebných opatření, 
která povedou k vystěhování manželů Dra-
hošových z bytu v čp. 45, jehož havarijní 
stav vyžaduje okamžitou celkovou rekon-
strukci, kterou nelze provést za přítomnosti 
nájemníků

■ usn. Rady HMP č. 922 ze dne 21. 7. 2009 
k dotačním vztahům HMP vůči městským 
částem a doporučuje tento materiál pro-
jednat ve FV ZMČ a předložit pro informaci 
na jednání ZMČ  – pověřuje starostu pro-
jednáním návrhu dotačních vztahů s pří-
slušnými orgány Magistrátu hl. m. Prahy

schválila
■ Zásobník investičních akcí na časové období 

2010 – 2015 a Návrh rozpočtového výhle-
du MČ Praha – Dolní Počernice na období 
2010 – 2015

■ Dohodu o vybudování veřejné komunikace 
se spol. AUTO-EXNER s.r.o

■ projektovou dokumentaci ke stavbě „Revi-
talizace zámecké zahrady v areálu Dět-
ského domova a Školní jídelny v Praze 9 
– Dolních Počernicích – Národních hrdinů 
1/392“ za podmínek navržených KIVU – čj. 
1571/09

■ přidělení bytu v čp. 10 paní Heleně Černé

■ nabídku Mgr. Art. Milana Kuzicy (čj. 
1613/09) na pronájem pozemku č. parc. 
1356/3 a části pozemku č. parc. 1356/2 
v k. ú. Dolní Počernice (nový hřbitov 
– obřadní síň a pozemek) na základě zve-
řejněného záměru ze dne 9. 6. 2009

■ zadání opravy zabezpečovacího a kamero-
vého systému v čp. 3, poškozeného vichřicí, 
společnosti SEMI za cenu 62 510 Kč (bez 
DPH)

■ navýšení cen za inzerci v Dolnopočernic-
kém zpravodaji o 100%

souhlasí
■ s napojením stavby PNEU – Šafránek z ul. 

Národních hrdinů přes pozemek MČ Pra-
ha – Dolní Počernice č.parc. 1641/25 za 
podmínky, že v rámci stavby pneuservisu 
bude na náklady stavebníka zřízen měřič 
rychlosti spolu se zajištěním jeho el. napá-
jením na komunikaci ul. Národních hrdinů 
při vjezdu do Dolních Počernic v blízkosti 
stavby PNEU – Šafránek

■ se zajištěním vymalování společných pro-
stor zdravotního centra v čp. 587 s tím, že 
vynaložené náklady budou následně jed-
notlivým nájemcům přeúčtovány

Ing. Hana Jaklová, zástupce starosty



4 Stavební dění

Vážení spoluobčané,
byl jsem požádán redakční radou, abych vás 
informoval o průběhu a přípravě staveb, které 
v roce 2009 probíhají nebo ještě budou v naší 
MČ probíhat. Možná vám některé úpravy na 
chvíli (v některých případech) znepříjemní 
život, ale věřím, že pro vzhled naší MČ stojí 
za to i nějaké to odříkání.

Největší investicí v naší MČ je i v letošním 
roce, stejně tak jako v letech minulých, rekon-
strukce komunikací. Letos byly (nebo ještě 
budou) zrekonstruovány tyto ulice: Kněžická, 
Záblatská, Vlčická, Jana Bílka, ul. Ke hrázi 
a právě probíhá rekonstrukce souboru ulic 
u pěti bytových domů (za kempem) v ul. Nad 
Rybníkem. Celková investice, jejímž posky-
tovatelem je hl. m. Praha – OMI, dosáhne 
v tomto roce 35 mil. Kč.

V letošním roce se nám nákladem 4 mil. Kč 
podařilo zrekonstruovat hospodářský objekt 
u bývalé hájovny v Xaverovském háji. V celém 
areálu hájovny by měl vzniknout na ploše cca 
5000 m2 areál zdraví a ekologické výchovy 
a byt pro současné nájemce (manžele Draho-
šovy). Intenzivně jednáme se zájemci o uve-
denou lokalitu, kteří by v tomto prostoru 
investovali až 17 mil. Kč.

Z účelové dotace 4 mil. Kč byla letos o prázd-
ninách kompletně zrekonstruována kuchyně 
základní školy, která začala svůj provoz sou-
časně se zahájením nového školního roku.

Stavební dění

v naší městské 

části

Ze soukromých prostředků se o prázdninách 
provádí rekonstrukce oranžerie v zámeckém 
parku. Současný nájemce, provozující sou-
kromou mateřskou školu s rozšířenou výu-
kou anglického jazyka, hodlá zvětšit prostory 
o další třídy. Více o tomto projektu se dočtete 
v článku p. Ing. Jaklové na jiném místě tohoto 
zpravodaje.

Na podzim se rovněž začne pracovat v nové 
části hřbitova, kde by měla být dokončena 
budova obřadní síně a hospodářského zázemí 
areálu. Finanční prostředky na tento projekt 
ve výši 3 mil. Kč pocházejí z účelové dotace 
od hl. m. Prahy.

V letošním roce rovněž nezapomeneme na 
náš areál bývalého pivovaru. Doposud nevy-
užité krásné ledové sklepy budou propojeny 
spojovací chodbou s hlavní budovou pivova-
ru. Vznikne zde sociální zázemí a nová scho-
diště umožňující vstup do ledových sklepů 
z dvorního traktu. Rovněž se podařilo zajistit 
přeložku hlavního elektrického rozvaděče, 
který překážel ve dvoře pivovaru, a umís-
tit ho do místnosti nad ledovými sklepy. Na 
tuto stavbu, která vlastně odstraní současnou 
nedokončenou část pivovarského nádvoří, 
jsme obdrželi účelovou dotaci od hl. m. Prahy 
ve výši 5 mil.Kč.

Ještě se zmíním o ostatních stavbách, které 
při svých procházkách můžete vidět v naší 
MČ. Stavby nejsou v našem vlastnictví a ani 
na ně fi nančně nepřispíváme. 

Největší investicí tohoto druhu je rekonstruk-
ce drážního tělesa ČD Běchovice – Libeň. 
V naší MČ byl zrekonstruován podchod pod 
drážním tělesem, byla upravena i obě nástu-
piště včetně čekáren a byly vybudovány pro-
tihlukové stěny. Při úpravě podchodu došlo 
k technické závadě související s odvodněním 

drážního tělesa, která zapříčinila zaplavování 
podchodu vodou. Tato závada byla již odstra-
něna. Pro lokalitu zastávky ve směru na Prahu 
se připravuje stavební povolení na parkoviště, 
které vznikne v prostoru bývalého drážního 
domku.

Firma AUTO – EXNER s. r. o. provádí v ul. 
Národních hrdinů rekonstrukci prodejny vozů 
zn. AUDI. U této moderní provozovny by 
v budoucnu měla vzniknout nová křižovat-
ka, která bude odvádět dopravu ve směru na 
Běchovice mimo stávající světelnou křižovat-
ku. Vypracování projektové dokumentace na 
křižovatku již zadal Odbor městského inves-
tora MHMP.

Rovněž v ul. Národních hrdinů, u sjezdu na 
Štěrboholskou radiálu, provádí fi rma PNEU 
– Šafránek zemní práce pro vybudování svého 
nového pneuservisu.

Nově vybavená kuchyně ZŠ

Ul. Vlčická Ul. Kněžická
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Upozornění
MČ Praha – Dolní Počernice bude mít do 
závěru letošního roku k dispozici palivové 
dřevo z úprav stromového patra zámeckého 
parku, případně i z jiných lokalit naší MČ. 
Upozorňujeme naše občany, že toto dřevo 
není možno volně odebírat bez souhlasu 
úřadu MČ. Každý zájemce o palivové dřevo 
je povinen svůj případný odběr dřeva nahlásit
v podatelně ÚMČ Praha – Dolní Počernice, 
Stará obec 10, kde je také nutno zaplatit za 
jeden odebraný krychlový metr dřeva částku 
200 Kč s předpokladem, že naložení a vlast-
ní odvoz si zajistí zájemce. Pokud by někdo 
z občanů postupoval jiným způsobem, bude 
taková činnost řešena v přestupkovém řízení.

ÚMČ Praha – Dolní Počernice

Výzva
Vážení spoluobčané,

vedení naší MČ již delší dobu pociťuje dluh, 
který má naše generace vůči občanům Dol-
ních Počernic, kteří se stali obětmi II. světové 
války. Proto jsme se rozhodli vytvořit těmto 
občanům pomník, tak jako to udělali naši 
předchůdci v případě obětí I. světové vál-
ky. Máme k dispozici 32 jmen počernických 
občanů (jména byla zveřejněna v Dolnopočer-
nickém zpravodaji č. 1/2007), kteří v důsledku 
II. světové války zemřeli a vás si dovolujeme 
požádat, zda nevíte o někom, kdo by na tom-
to seznamu neměl chybět. 

Tuto informaci nám, prosím, sdělte na ÚMČ 
Praha – Dolní Počernice (tel. 2 810 210 90, 
email: dpocernice@dpocernice) do konce říj-
na tohoto roku.

Rada MČ Praha – Dolní Počernice

Ve stejné lokalitě (v jižní části Dolních Počer-
nic) bude letos zahájena výstavba devatenácti
rodinných domků. Pro zájemce – více infor-
mací na www.rd-makovice.cz.

Na opačném konci ul. Národních hrdinů ve 
směru na Horní Počernice fi nišují terénní úpra-
vy pro výstavbu osmnáctijamkového golfo-
vého hřiště. Již se zde začínají rýsovat budovy 
klubovny a budovy technického zázemí hřiště. 
Toto hřiště bude slavnostně otevřeno na pod-
zim příštího roku.

TJ Sokol Dolní Počernice zahájila v tenisovém 
areálu v ulici V Ráji (za přispění fi nančních 
prostředků státního rozpočtu) výstavbu nové-
ho zázemí s klubovnu, dojde i na kompletní 
rekonstrukci obou tenisových kurtů.

Na závěr upozorňuji některé zájemce o bližší 
informace k jednotlivým stavbám, že je možné 
nahlédnout do jejich projektových dokumentací
na stavebním oddělení ÚMČ nebo přímo u mne.

Ing. Miloslav Král
zástupce starosty 

MČ Praha – Dolní Počernice

Vizualizace PNEU – Šafránek

Kalamita 

v zámeckém 

parku
Ten, koho nejvíce postihla silná vichřice, kte-
rá se přes Prahu přehnala v podvečer 23. 7. 
2009, byla pravděpodobně naše MČ a její 
zámecký park. Smutně jsme se druhý den 
dívali na škody napáchané na jeho stromech, 
o kterých jsme si mysleli, že se z nich budeme 
ještě dlouho těšit. Ukazuje se však, že zdra-
votní stav stromového patra našeho parku 
není dobrý a je otázkou času, kdy se podob-
ná situace může opakovat. V současné době 
jsme byli schopni pouze odstranit největší 
polomy. Do konce letošního roku bychom 
však chtěli provést ještě další bezpečnostní 
opatření v korunách některých stromů, kde 
byly zjištěny poškozené, či suché větve. Tyto 
práce však stojí spoustu peněz a proto jsem 
byl nucen požádat o pomoc hl. m. Prahu for-
mou neinvestiční dotace. Nakolik budeme 
úspěšní ve snaze o zachování hodnot našeho 
zámeckého parku, to se ukáže v nejbližších 
dnech a následně měsících.

Zbyněk Richter
starosta 

� DO POSTRÁDÁTE VE ZPRAVODAJI? 
� JAKÉ INFORMACE VÁS ZAJÍMAJÍ? 

� JAKÁ TÉMATA VÁM CHYBÍ? 

Kontakt
osobně:  informační centrum, místní knihovna, podatelna ÚMČ
telefonicky:  2 81 86 57 54, 2 81 93 15 53, 2 810 210 93
emailem:  zpravodaj@dpocernice.cz, knihovna@dpocernice.cz, 
 dpocernice@dpocernice.cz

� Dejte nám vědět!

� Ptejte se!

� Navrhujte!



6 Kultura, Poutní slavnost

V neděli 16. srpna se v našem kostele zasvě-
ceném Nanebevzetí Panny Marie konala 
poutní slavnost. 

Když Papež Pius XII. (1. XI. 1950) prohlásil za 
článek víry, že po skončení života „byla nepo-
skvrněná Matka Boží vzata s tělem i duší do 
slávy nebeské“ , potvrdil tím to, v co křesťané 
už odedávna věřili a společně oslavovali při 
bohoslužbách dne 15. srpna.

Tuto tradici se snažíme obnovit, a tak se již po 
několik let po poutní mši svaté scházíme k malé 
zahradní slavnosti za kostelem. Zde je příležitost 
při koláčích, klobásách a dalších dobrotách 
setkat se a popovídat si s přáteli, případně nové 
poznat. Vítáni jsou všichni místní, přespolní i ti, 
kteří obvykle do kostela nechodí.

Dr. Tomáš Jirsák

Hanko, vzpomeneš si, jak jsme se my dva 
vlastně seznámili? 
Máš pravdu, nejenže si tykáme, ale jsme i dob-
ří přátelé. Seznámili jsme se na jedné oslavě, 
seděli jsme u jednoho velkého stolu, ty sis sedl 
do čela. A teď už nevím, kdo první z lidí kolem 
nás vyslovil slovo „vajíčko“, ale v každém pří-
padě pro tebe to byl spouštěcí impulz. A tak 
jsem poprvé (a zdaleka ne naposled ) vyslech-
la dvouhodinovou přednášku o chovu slepic. 
Vyprávěl jsi tak nadšeně a šťastně, že se na to 
nedá zapomenut.

A jak ses vlastně dostala do Dolních 
Počernic? 
No a tak jsme se spolu spřátelili. A už byl 
jen malý krůček k tomu, abych navštívila tvé 
bydliště a poznala osobně tvé oblíbenkyně 
– slepice. Tak se stalo. A od té doby jezdím do 
Dolních Počernic často a ráda. Pravidelně zpí-
vám na Babím létě, zúčastnila jsem se i skvě-
lého masopustu a už to bude rok, co jsem se 
v krásném malém kostelíčku stala kmotrou 
tvé milé dcerce Pavlínce. 

Kultura

Hanka Křížková a Dolní Počernice
aneb Počernice přes slepice

Vím, že často zpívaš na charitativních 
akcích.Vybíráš si je nějak?
Kde zpívám? Všude, kde je mě potřeba a kde 
vím, že výtěžek jde na dobrou a hlavně kon-
krétní věc. Ať už jsou to akce pro dětské 
domovy, pro svobodné matky, pro nevidomé, 
akce na podporu ozdravných pobytů či pro 
postižené děti... A co mi tyto akce přinášejí? 
Krásný pocit, pohlazení po duši a pohlazení 
po srdci – a není to fráze.

A co ozdravné pobyty?
Právě ozdravné pobyty mi tento pocit při-
nášejí obzvlášť! Když se takový pobyt pro 
onkologicky nemocné děti, pro děti s těžkou 
alergií či sníženou imunitou podaří zorgani-
zovat a zařídit, tak to je velká radost! Jezdím 
na tyto pobyty ráda, ráda sleduji „naše“ děti, 
jak jsou TAKÉ veselé a šťastné i přes nějaký 
ten handicap.

Kde tě čtenaři a posluchači mohou nyní 
slyšet a vidět?
Momentálně zpívám v obnoveném muziká-
lu Drákula v divadle Hybernia a v muzikálu 

Carmen v Hudebním divadle v Karlíně. Jinak 
pochopitelně na různých akcích a koncertech. 
Na svůj pražský koncert všechny srdečně zvu 
4. 11. v 19 hod. do Divadla Hybernia. Jako host 
vystoupí má kamarádka a zpěvačka, které si 
velice vážím – Věrka Špinarová.

A jak vlastně odpočíváš?
Relaxuji či odpočívám různě. Někdy si zalezu 
do postele s dobrou knížkou a konvicí oblí-
beného čaje, někdy jsem moc ráda se svými 
přáteli a klábosíme a klábosíme třeba při 
dobrém vínečku anebo jdeme do kina. Dovo-
lenou ráda trávím u moře nebo kdekoli, kde je 
voda a sluníčko. Jsem lev, takže hlavně potře-
buji kolem sebe lidi s velkým srdcem, kterým 
důvěřuji a mám je ráda.

Hanko, díky za milý rozhovor. Těším se 
– a jistě nejen já – na tvé vystoupení na 
Babím létě 2009.
I já ráda opět zavítám.

Autor rozhovoru 
MUDr. Pavel Boček

Poutní slavnost 

Nanebevzetí 

Panny MariePozvánka
Všichni jste srdečně zváni do Společné-
ho kulturního centra (bývalý pivovar) na 
divadelní představení 

HRDINA ZÁPADU 
(John Millington Synge), 

které dne 

29. října 2009 od 19:00 hod
uvede Divadelní soubor Právě začínáme 
z Horních Počernic.

Groteskní divoká komedie, lehce horo-
rový příběh se odehraje během jednoho 
dne v irské hospodě kdesi na pobřeží...

Na 39. ročníku festivalu Divadlo v přírodě 
slavila hra obrovský divácký úspěch.
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PRÁZDNINY SKONČILY, TĚŠÍME SE NA PODZIM
 S blížícím se začátkem školního roku Dolní Počernice opět ožily nejen dětmi, které přijely určitě 
plné krásných prázdninových zážitků, ale ze své „dovolené“ se sem vrátili i koně z JK POČIN. 
Ti své zasloužené volno trávili od začátku července do konce srpna na bývalém mlýně nedaleko 
Čáslavi. Měli tu k dispozici velké pastviny, užívali si klid ve stádě a každodenní koupel v rybníce. 
Během prázdnin se o ně staraly děti z jezdeckého oddílu, pro které tu byl připraven i čtrnácti-
denní tábor. 

Od poloviny září ale budou koníci zase pravidelně pracovat, těší na ně malí i velcí klienti hipote-
rapie a děti z jezdeckého oddílu. Všichni ostatní se mohou s koníky setkat na akcích, které jsou 
již pravidelně v Dolních Počernicích určené pro veřejnost. První z nich bude Babí léto, která je 
plánována na sobotu 19. září. V rámci této akce můžete naše koníky vidět při odpoledních parku-
rových závodech, odkud kolem 16. hodiny přejdou do zámeckého parku, kde se nich budou moci 
povozit všichni malí návštěvníci této tradiční podzimní akce. Těšíme se na Vás.

Jitka Francová

Poděkování 
Dodatečně bychom chtěli poděkovat panu 
Martinu Vaněčkovi, jehož fi rma v září loňského 
roku provedla generální rekonstrukci jízdárny 
v JK POČIN, která byla fi nancována z grantů 
na podporu malých plemen koní MHMP. Pod-
zimní deště i následující dlouhá zima dokona-
le vyzkoušely funkčnost jízdárny a tak je teď 
ježdění na příjemně měkkém podkladu potě-
šením jak pro koně tak i jezdce. Děkujeme 
panu Vaněčkovi za skvělou spolupráci, lidský 
přístup a kvalitu odvedené práce.

Za jezdecký klub Hana Špindlerová

Pájo nelži, do té krabičky se přeci nemůžu vejít.

Jízdárna před rekonstrukcí... ...a po rekonstrukci.

POČIN o svých počinech

11. ROČNÍK BĚHU BABÍHO LÉTA 
OPĚT REKORDNĚ
V sobotu 5. 9. 2009 se v zámeckém parku 
opět běhalo. Přes nepřízeň počasí se na start 
postavilo 177 závodníků. To je o 36 více než 
vloni. Před několika lety jsme byli rádi za 
překročení sta závodníků a teď už můžeme 
pomalu myslet i na 200. 

Nejvíce obsazena byla kategorie dívek r. 2000 
– 2001, těch bylo 20. Putovní pohár, který se 
dává v hlavních kategoriích, získala na rok do 
svého držení Mirka Petronjuková z PSK Olymp. 
Ta běžela z 16 žen nejrychleji a trať 1.250 m 
uběhla za 4:54,32. Druhý pohár si odvezl 
Robert Čepek z Olympu Praha, který zvládl 
trať 3.700 m v čase 13:10,64 a porazil dalších 
32 mužů. Z Dolních Počernic vyhráli své kate-
gorie Lukáš Kratochvíl (2003 – 2002), Iveta 
Gaudníková (1999 – 1998). Přebory Dolních 

Dětský domov
Počernic (ženy, muži) vyhráli Michaela Kolco-
vá a Martin Lněnička. Traťové rekordy překo-
nala Natálka Durdová (2004) 60 m za 11,48 a 
Jakub Kohoutek (2004) 60 m – 12,38. 

Děkuji hlavnímu sponzorovi restauraci Léta 
Páně. Dále pak Magistrátu hlavního města 
Praha (grant) a úřadu Městské části Praha 
– Dolní Počernice (poskytnutí parku). Děku-
ji i pořadatelům, kterým bylo chladno, ale 
vydrželi! Příštím během je 11. ročník Předvá-
nočního běhu 12. 12. 2009.

Martin Lněnička, ředitel DD

Dětský domov 
a školní jídelna Dolní Počernice – domov 
roku 2008 v anketě časopisu Zámeček 
– Zlatá Věž si vás dovoluje pozvat na 

6. ročník 
pétanque jednotlivců
17. 10. 2009 od 9:00 hod.

 přihlášky: do 4. 10. 2009 v dětském domově nebo na e-mail: dd_dolpoc@volny.cz
 kategorie: děti do 15ti let, ženy, muži
 místo: areál Dětského domova Dolní Počernice
 ceny: pro každého drobnost, diplom, grilování + nápoje, pro nejlepší tři pohár
 systém turnaje:  podle počtu přihlášených 
 startovné:  není, je možno dobrovolně přispět



8 Základní škola

Základní škola

Poděkování
MČ Praha – Dolní Počernice děkuje touto cestou panu Petru Ješetovi za záchranu 
kroniky mateřské školy v Dolních Počernicích, která byla nalezena při demolici domu, 
ve kterém bydlela bývalá dlouholetá ředitelka MŠ paní Štěpánová. Kronika byla 
vedena od r. 1945 do r. 1962. U kroniky byly přiloženy některé dobové fotografi e, 
které se stanou součástí našich archivních materiálů.

Rada MČ Praha – Dolní Počernice

První školní den byl tradičně zahájen přivítám žáků před budovou druhého stupně ředitelem 
školy Jiřím Schwarzem a starostou Zbyňkem Richterem.

Na devátou hodinu byli všichni pozváni do školní kuchyně, která v době prázdnin prošla náročnou 
rekonstrukcí. Zde byla panem starostou a místostarostkou Hanou Jaklovou slavnostně přestřižena 
páska. Kuchyně je nyní kompletně vybavena nerezovým zařízením, které odpovídá hygienickým 
normám EU a je schopna uspokojit tři sta strávníků.

O chodu školy – vyučování, zájmových činnostech a spokojenosti s novým stravovacím zázemím 
vás budeme informovat v příštím zpravodaji.



Orangery 9

Prodávaje panství se zámkem, parkem a zámec-
kou oranžerií v roce 1923 za symbolickou jednu 
korunu městu Praze, nepomyslel majitel toho-
to panství a starosta Dolních Počernic baron 
Dercsényi, že se jeho podmínka, aby zámek 
v budoucnu sloužil jako útulek pro děti, bude 
v mnoha obměnách v budoucnu opakovat.

Přilehlá zámecká oranžerie se během mnoha 
let využívala jako skleník, mateřská škola, 
klub důchodců, místní knihovna, kadeřnic-
tví, pořádány zde byly výstavy, po několik let 
sloužila jako obřadní síň. Část areálu v posled-
ních letech užíval malíř Roman Franta a Lin-
hartova nadace, která podporovala činnost 
mladých malířů v evropském měřítku. Budova 
však postupně chátrala, a proto se rozhodl 
úřad MČ její neutěšenou situaci v roce 2008 
vyřešit vypsáním výběrového řízení pro sou-
kromou mateřskou školu s výukou anglického 
jazyka. Vítězem se stala paní Falge Vondalová, 
jejíž projekt splňoval všechna důležitá kritéria 
– společenskou důležitost, ekonomický efekt, 
péči řádného hospodáře a naplňoval smysl 
a ducha zámeckého parku, splněno bylo i přá-
ní pana barona – nejen zámek, ale i oranžerie 
bude sloužit dětem. Podpisem smlouvy mezi 
ÚMČ a shora uvedenou podnikatelkou 
zahájila soukromá MŠ s názvem ORANGERY 
novou etapu historie zámecké oranžerie.

Za tři měsíce, k 1. 9. 2008 byla otevřena první 
část školky pro 15 dětí a po další rekonstrukci 
budovy a jejího nejbližšího okolí byla 1. 9. 2009 
slavnostně zahájena činnost kompletně zre-
konstruované mateřské školky s kapacitou pro 
50 dětí v celém areálu. Rekonstrukce proběhla 
při respektování historie a architektonického 
rázu této památkově chráněné budovy.

Rodilí mluvčí a čeští pedagogové vyučují děti ve 
věku 2 – 6 let v anglickém jazyce. Dobrá znalost 

Proměna 

zámecké 

oranžerie

rodného jazyka v kombinaci se znalostí cizího 
jazyka je základním předpokladem dalšího rozvo-
je dětí potřebného pro život v dnešní společnosti. 

Snaha radních a zastupitelů naší MČ o výrazné 
zlepšení péče a vzdělávání dětí všech věkových 
kategorií se odráží nejen ve fi nančních investi-
cích do základní školy v tomto roce (zlepšení 
počítačového vybavení, nové zařízení školní 
kuchyně, rekonstrukce sociálního zařízení, škol-
ní družiny a jednotlivých tříd), ale i v podpoře 
spolupráce dětí, pedagogů ZŠ a české i ang-
lické MŠ a ostatních společenských aktivit. 
První absolventi mateřské školy Orangery již 
nastoupili do první třídy naší základní školy.

V rámci dobré vzájemné spolupráce obou 
vzdělávacích zařízení zahájí činnost odpoled-
ní klub pro žáky naší ZŠ v anglickém jazyce 
v MŠ Orangery.

Vedení radnice je přesvědčeno, že se tímto 
úspěšně realizovaným projektem otevírá další 
možnost širšího vzdělávání a osobního roz-
voje dětí v naší obci. Pro bývalou zámeckou 
oranžerii a zámecký park je tento projekt ide-
ální vzhledem k jejich využití s dobrým přísli-
bem pro budoucnost.    

Ing. Hana Jaklová,
zástupce starosty



10 Sport, Zdraví

ORDINAČNÍ DOBA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST od 1.9.2009
Národních hrdinů 587, Praha 9- Dolní Počernice, 190 12,  tel: 281 931 355
Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 – Běchovice, 190 11, tel: 281 932 021

Máme smlouvy s uvedenými zdravotními pojišťovnami : VZP (111), VoZP (201), OZP (207), ZPMV-
CR (211), ZP Metal-Aliance (217), CNZP (222), ZP Média (228).

ORDINAČNÍ DOBA ALERGOLOGICKÉ 
AMBULANCE od 1.9.2009
MUDr. Jan Radina
Za Poštovskou zahradou 479, 
190 11  Praha 9 – Běchovice
tel: 281 932 021

PONDĚLÍ 13,00 – 17,00

STŘEDA 13,00 – 17,00

Objednávání a informace  jsou možné tele-
fonicky i v ordinační době dětské ambulance 
(PLDD).

Alergologie je hrazena pojišťovnami : VoZP 
(201), OZP (207), ZPMVCR (211), ZP Metal-
Aliance (217), CNZP (222), ZP Média (228). 

NEMÁME SMLOUVU S VZP (111)

ÚSPĚŠNÍ TENISTÉ
Do soutěže pražského přeboru smíšených 
družstev vstoupili v květnu letošního roku 
mladší žáci, dorost a družstvo dospělých.

Umístění mladších žáků a dospělých lze 
považovat za více jak úspěšné. Dorostu, který 
hrál v této věkové kategoii poprvé, se již tolik 
nedařilo.

Mladší žáci – družstvo hrálo v sestavě: Novot-
ný, Ibl, Falc, Motúz, Šulc, Šťovíčková, Gaudní-
ková a Svědínková. Nejvíce vyhraných zápasů 
měli Falc a Novotný, z dívek pak Gaudníko-
vá. Celkově působilo družstvo velice dobrým 
dojmem a pokud se podaří družstvo udržet, 
jsou všichni pro dolnopočernický tenis velkým 
příslibem. Ve své skupině se umístili se třemi 
výhrami na pátém místě. 

Sport

Zdraví

PONDĚLÍ
Dolní Počernice – Dr.Radina

7,00 – 11,00
Pro nemocné

11,00 – 12,00
Prevence
Kontroly

ÚTERÝ
Běchovice – Dr.Nožičková

7,00 –11,00
Pro nemocné

11,00 – 13,00
Prevence
Kontroly

STŘEDA
Dolní Počernice – Dr.Radina

7,00 – 10,30
Poradna

10,30 – 12,00
Pro nemocné

ČTVRTEK
Dolní Počernice – Dr.Nožičková

12,00 – 15,00
Pro nemocné

15,00 – 18,00
Prevence
Kontroly

PÁTEK
Běchovice – Dr.Radina

7,00 – 10,00
Poradna

10,00 – 13,00
Pro nemocné

Dorost se představil v sestavě: Vočko, Novák, 
Sládek, Hárovník, Loudová, Ješutová, Vočko-
vá, Melišová, Frantová. I přes neúspěšnou 
sezónu lze vyzdvihnout některé výkony Voč-
ka, Nováka, Loudové a Melišové. Celkové 
umístění – šesté místo.

Dospělí – hráli v sestavě: Franta R., Šmolka 
M., Richter J., Brejcha T., Brejcha J., Richter 
Z., Hárovníková I., Burešová J. a Havlová R. 
Ještě před zahájením panovaly v družstvu 
rozpaky, jaká ta sezóna bude. Došlo k úpl-
né obměně v ženské části družstva, a tak se 
soupisku podařilo uzavřít téměř na poslední 
chvíli. I vylosování a bodové ohodnocení sou-
peřů budilo přinejmenším obavy. Místo bojů 
o záchranu se naše družstvo svými výkony 
ucházelo o přední místa. Nakonec jsme skončili 
na čtvrtém místě se stejným bodovým ohod-
nocením jako třetí družstvo. Velkou zásluhu na 
tomto umístění měly naše ženy. Iva Hárovní-
ková, Jana Burešová a Radka Havlová vyhrá-
ly téměř všechny singlové i deblové zápasy 
a přinesly do družstva potřebné uklidnění. To 
prospělo hře mužů, které již tolik nesvazova-

la odpovědnost za celkový výsledek. Nejlepší 
hru předváděl Jan Richter – 7 vítězství, Roman 
Franta – 5 vítězství, Martin Šmolka a Tomáš 
Brejcha – po třech vítězstvích.

Na dobré umístění měl jistě dobrý vliv i pro 
zranění nehrající hráč Petr Vais, který po 
všechna utkání udržoval dobrou náladu a to 
i v případech, kdy se tolik nedařilo. 

Organizačně a metodicky soutěže řídila sku-
pina P. Douděrová – Hradecká, K. Hradecký, 
M. Šimáková, Hárovníková I. a p. Ibl pod vede-
ním Jaroslava Šmolky.

Rekreační využití kurtů řídila po celou sezónu 
velmi dobře paní K. Langhammerová, údržbu 
areálu zajišťoval pan A. Plný.

Všichni závodní i rekreační hráči si přejí, aby 
se podařil záměr celé jednoty Sokol D. Počer-
nice, podporovaný vedením obce, zrekonstru-
ovat dosluhující tenisový areál (práce již byly 
započaty) a do sezóny 2010 vstoupit v důstoj-
nějším prostředí.

Jaroslav ŠmolkaRekonstrukce tenisových kurtů
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PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
AREÁL TJ SOKOL „ V RÁJI“
� 09.00 XIV. ročník TURNAJE V ODBÍJENÉ SMÍŠENÝCH 
  DRUŽSTEV 

HŘIŠTĚ ZŠ, ul. Národních hrdinů 70 
� 10.00 TURNAJ ve STREETBALLU 

AREÁL ZÁVODIŠTĚ „ U KONÍ“
� 14.00 JEZDECKÝ PARKÚR

AMFITEÁTR V ZÁMECKÉM PARKU 
� 14.00 Vystoupení dětského folklorního souboru KYTICE 
� 14.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ – promluví starostové MČ
  Praha – Dolní Počernice a Praha 14 Zbyněk Richter 
  a Ing. Miroslav Froněk a MUDr. Pavel Boček
  o charitativním poslání BABÍHO LÉTA 
   – v hudebním bloku vystoupí populární zpěvačky 
   HANKA KŘÍŽKOVÁ a MONIKA ABSOLONOVÁ
� 15.30 STEAMBOAT STOMPERS
� 16.30 HYNEK TOMM 
� 17.30 PIKNIK
� 18.30 HLUBOKÉ NEDOROZUMĚNÍ
� 19.30 CZ
� 20.30 CROSS BAND
� 21.30 LAST STATION 
V průběhu odpoledne a v podvečer propojí jednotlivá vystoupení 
kapel taneční skupiny MAŽORETI ARTROSE z Hořic v Podkrkonoší 
a skupina MOLECHET z Horních Počernic.

ZÁMEK, čp.1, ul. Národních hrdinů
� od 13.30 do 17.30 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

KULTURNÍ CENTRUM 
DIVADELNÍ SÁL
� od 16.00 hra na motivy knihy Marka Twaina PRINC a CHUĎAS,
  hraje divadelní soubor z Horních Počernic
ŠPEJCHAR
� od 17.00 do 19.00 k tanci i poslechu hraje STEAMBOAT 
   STOMPERS
MALÝ SÁL – 2.POSCHODÍ
� po celé odpoledne VÝSTAVA RELEXAČNÍCH OBRAZŮ Miloslavy
                 Chalupové
� od 17.00 KONCERT DOLNOPOČERNICKÉHO CHRÁMOVÉHO
  SBORU, řídí Marcela Babková

DOPRAVA
VLAK: 
» z Masarykova nádraží ve směru na Kolín
AUTOBUSY MHD:
» Palmovka č. 109
» Depo Hostivař č. 208
» Hloubětín č. 110

MÍSTNÍ DOPRAVA: 
» terénními vozy HUMMER 
  zastávky: Rybník Martiňák – U Koní – hotel
  Svornost (zastávka ČD) – Hostavický zámek

OBČERSTVENÍ 
LÉTA PÁNĚ | HOSPODA NA ŠPEJCHAŘE | 
CAMPING SOKOL | CUKRÁRNA | HOTEL 
SVORNOST | ČÍNSKÁ RESTAURACE | KIOSKY 
V ZÁMECKÉM PARKU v DOLNÍCH POČERNI-
CÍCH a v HOSTAVICÍCH

P R O G R A M

MLÝN
� po celé odpoledne Z POHÁDKY DO POHÁDKY

HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA MLÝNA – Podkroví
� po celé odpoledne VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZŠ D. POČERNICE

ZÁMECKÁ ORANŽERIE
� po celé odpoledne DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – MATEŘSKÁ
     ŠKOLA „ORANGERY“

PROSTORY ZÁMECKÉHO PARKU
� BANDŽÍDŽAMPING (pod hrází rybníka)
� Výcvikový tábor DŘEVĚNÉ MEČE
� Velký buřtopek (u totemu)
� Skákací nafukovací hrad
� po celé odpoledne a večer HISTORICKÉ TRŽIŠTĚ, STÁNKOVÉ
 OBČERSTVENÍ
� SALON JULIA – JAHODNICE, zdarma poskytne ukázky líčení,
 úpravy vlasů a další kosmetické a kadeřnické poradenství

ÚŘAD MČ, Stará obec čp. 10 
� 14.00 Vernisáž výstavy ARS PUERI výtvarného ateliéru 
  Mgr.Jiřiny Olivové – Břicháčkové
� po celé odpoledne VÝSTAVA OBRAZŮ ak. mal. Romana Franty

INFORMAČNÍ CENTRUM, Stará obec čp. 6
� po celé odpoledne DIORAMA ŽNĚ
� po celé odpoledne SBÍRKY REGIONÁLNÍHO MUZEA
Návštěva informačního centra možná ještě v neděli 20.září 2009 od 
10.00 do 17.00 hodin.

PRAHA – HOSTAVICE
ZÁMECKÁ ZAHRADA
� 14.00 AEROBIC CLUB Chvaletická – AEROBIC FIT STUDIO D
  HANNY DANCE – STEP STUDIO, ZŠ Chvaletická
� 14.30 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA – Divadlo matky Vackové
� 15.30 PEJSEK A KOČIČKA – Malé Vinohradské divadlo
� 16.30 NEZBEDNÉ POHÁDKY – divadlo ANDROMEDA
V areálu zámku bude dále pro děti: TRAMPOLÍNA | NAFUKOVACÍ 
SKÁKADLO | ŘETÍZKOVÝ KOLOTOČ | SUCHÝ BAZÉN S KULIČKAMI
| STÁNKY S OBČERSTVENÍM

XIV. ZAHRADNÍ SLAVNOST Babí léto 2009
v  Dolních Počernicích a Hostavicích

sobota dne 19. září 2009


