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Úvodník

2 Úvodník

Hlavní město Praha každoročně aktualizuje 
seznamy, které jsou nazývány „Návrh středně-
dobého (dlouhodobého) rozpočtového výhle-
du“. V minulosti se pro tyto seznamy vžil 
název „Zásobník investičních akcí“.

Naše MČ vede tento zásobník již od devade-
sátých let minulého století a pravidelně ho 
každoročně aktualizuje. Dodávám, že dříve 
v něm byly vedeny i akce neinvestičního cha-
rakteru, později byl zásobník redukován pouze 
na investiční akce. Jedná se o seznamy, které 
byly sestaveny a aktualizovány na základě 
potřeb a priorit naší MČ jejími samosprávný-
mi orgány, to znamená, že byly projednávány 
a schvalovány Radou a Zastupitelstvem MČ. 

Jak takový seznam vypadá? Je v něm uvede-
no číslo akce, její název, předpokládaná doba 
její realizace, celková fi nanční částka a potře-
by fi nančních prostředků pro jednotlivé roky. 
Odsouhlasený seznam je zasílán na Magistrát 
hl. m. Prahy. Takovýchto seznamů obdrží měs-
to 57, neboť tolik má Praha městských částí. 
Všechny údaje jsou zpracovány Odborem roz-
počtu MHMP a ve výsledku vypovídají o potře-
bách městských částí. Doufám, že nemusím 
připomínat, že tyto potřeby mnohonásobně 
překračují fi nanční možnosti hl. m. Prahy. 

Zásobník investičních akcí nám pak slouží 
k určování priorit na každý rok. Při projednávání 
dotačních vztahů města s městskými částmi si 

Vážení spoluobčané,

můj úvodník v tomto čísle DPZ by vás měl seznámit, jakým způsobem jsou 
registrovány investiční akce městských částí hl. m. Prahy a jakým způsobem 
lze dosáhnout na kapitálové dotační tituly, přidělované pražským městským 
částem. Nevím, zda mé povídání bude pro vás srozumitelné, ale věřte, že níže 
napsané řádky jsou téměř zásadní pro činnost naší samosprávy.

každá MČ určí maximálně tři prioritní akce, které 
by chtěla mít zařazeny v rozpočtu hl. m. Prahy 
na další rok. Tento proces však není nárokový 
a většina MČ je ráda, že se v rozpočtu města pro 
ně „něco urodí“. Pokud ne, nebo jen minimál-
ně, mají MČ možnost získat fi nanční prostředky 
na své kapitálové výdaje ještě na počátku roku, 
kdy je rozdělována rezerva pro MČ z rozpočtu hl. 
m. Prahy ve výši 500 mil. Kč. Tomu ovšem před-
chází sepisování žádostí a vyplňování formulářů 
„Žádost o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. 
Prahy“, které jsou zasílány primátorovi, ředitelce 
fi nanční sekce a správcům jednotlivých kapitol 
rozpočtu. Žádosti pak ještě hodnotí a schvalují 
fi nanční výbor Zastupitelstva HMP, Rada HMP 
a nakonec Zastupitelstvo HMP. Zde svítá zejmé-
na tzv. malým MČ naděje, že budou alespoň 
částečně kryty jejich investiční potřeby. Lépe jsou 
na tom např. MČ Praha 1, 6 a další, které jsou 
bohatší a své investiční priority si dokáží pokrýt 
z velké míry z vlastních fi nančních prostředků. 
Každoročně požadavky na rozdělení této rezervy 
nejméně trojnásobně překračují její výši. 

Proto si zde dovolím podotknout, že získává-
ní fi nančních prostředků pro naši MČ v rámci 
hl. m. Prahy je pro vedení naší MČ čím dál 
tím obtížnější, neboť i Praha má své priority, 
které musí fi nancovat, a protože náš stát se 
k Praze nechová zrovna rozhazovačně, musí 
si Praha své strategické investice fi nancovat 
z vlastních zdrojů.

Pro vaši informaci uvádím zjednodušený 
přehled, který ZMČ Praha – Dolní Počerni-
ce odsouhlasilo v červnu letošního roku. Po 
pozorném prostudování tohoto seznamu si 
můžete udělat obrázek, zda naše samospráva 
v minulých obdobích zahálela, či naopak.

ZÁSOBNÍK INVESTIČNÍCH AKCÍ 
MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
Návrh na vyřazení ze zásobníku akcí
■ Rekonstrukce novogotické fasády mlýna

čp. 2 – tato akce byla ukončena v r. 2006

■ Odbahnění Velkého počernického rybníka
– tato akce byla ukončena v r. 2006 v pro-
gramu JPD2

■ Informační centrum – tato akce byla 
ukončena v r. 2007 v programu JPD2

■ Svatební a výstavní síň v oranžerii – tato
akce se ruší z důvodu realizace jiných staveb 
v MČ, vhodných pro toto využití

■ Revitalizace vodních toků – tato akce 
spadá do kompetence MHMP OOP a bude 
realizována prostřednictvím tohoto odboru

■ Likvidace skládky u expresního okruhu 
– tato skládka byla zlikvidována v rámci 
odbahnění Počernického rybníka

■ Skládka u hřbitova (rekultivace) – tato akce
byla ukončena v r. 2006 v programu JPD2

■ MŠ (modernizace kuchyně) – tato akce 
byla ukončena v r. 2006

■ Rekonstrukce Velkého počernického 
rybníka – tato akce byla ukončena v r. 2006 
v programu JPD2

■ Rekonstrukce komplexu budov čp. 5 a 6 
– tato akce byla ukončena v r. 2007

■ Rekonstrukce pěších lávek na mostě 
přes Rokytku – tato akce je delimitována 
na OMI MHMP a bude realizována v rámci 
celkové rekonstrukce mostu přes Rokytku 
na ul. Národních hrdinů

■ Odstranění staré ekologické zátěže na le-
vém břehu Velkého počernického rybníka 
– tato akce byla ukončena v r. 2004



Poslední projekt 3

Akce rozestavěné
■ Zelený ochranný pás proti spalovně TKO

■ Rekonstrukce stromového patra v MČ Pra-
ha – Dolní Počernice

■ Rekonstrukce komunikací

■ Rekonstrukce vodotečí v zámeckém parku

■ ZŠ – modernizace, vestavba 

■ Rozšíření hřbitova

■ Rehabilitace zámeckého parku

Akce nové
■ ZŠ – výměna vybavení

■ Rekonstrukce zámecké oranžerie

Poslední projekt v programu JPD 2 

úspěšně dokončen
Vážení spoluobčané,

letošní Babí léto bylo příležitostí, kterou jsme využili k slavnostnímu otevření projektu „Revitalizace 
historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích“. Tento projekt byl již šestým v pořadí, 
který se uskutečnil v naší MČ v programu JPD 2 za podpory strukturálních fondů EU. Jistě jste většina 
z vás průběh stavby sledovala, a pokud jste dosud neviděli její výsledný efekt, doporučuji vám jej 
zhlédnout, neboť nyní, když z areálu mlýna a pivovaru zmizelo nevzhledné dědictví minulých let, je 
opravdu na co se dívat.

Slavnostního otevření se zúčastnili občané Dolních Počernic, zastupitelé naší MČ, starostové 
sousedních MČ a také poslanec parlamentu ČR Tomáš Kladívko.

Náklady na projekt převýšily částku 16 mil. Kč, o kterou se podělily MČ Praha – Dolní Počernice, ČR, 
hl. m. Praha a Evropská unie. Stavba byla navržena Ing. arch. Janem Majerem a realizována spol. FASS, 
s.r.o. Vznikl tak pěkný areál, jemuž podobný bude v našem hlavním městě jen těžko k nalezení.

Zbyněk Richter, starosta

■ Rekonstrukce technické kulturní památky 
čp. 3 – pivovar

■ Rozšíření sítě cyklostezek

■ Rekonstrukce hájovny čp. 45

■ Vybudování nového sportovního areálu

■ Vybudování centra environmentálního 
vzdělávání v čp. 2 a 3 

Akce ukončené, realizované v progra-
mu JPD2 MČ Praha – Dolní Počernice
■ Vybudování přírodního amfi teátru 

v rámci rehabilitace zámeckého parku 
v Dolních Počernicích

■ Společné kulturní centrum MČ Praha 
– Dolní Počernice a Praha 14

■ Informační centrum v Dolních Počerni-
cích s veřejně přístupným internetem

■ Revitalizace vnitřního dvora mlýna 
a pivovaru – čp. 2 a 3

Akce ukončené, realizované v pro-
gramu JPD2 hl. m. Prahou v MČ Praha 
– Dolní Počernice
■ Rekonstrukce Velkého počernického rybníka

■ Rekultivace skládky – lokalita V Pískovně

Samozřejmě se objeví další akce, které vyply-
nou z podnětu naší samosprávy, ale to vše 

jsou již běhy na dlouhé tratě. Já se v přípa-
dě získávání fi nančních prostředků pro Dolní 
Počernice držím jednoho známého přísloví: 
„Nemusí pršet stačí, když kape!“ Mys-
lím si však, že v posledních letech v naší MČ 
docela pěkně sprchlo.

Při této příležitosti si vás, občany Dolních 
Počernic, dovoluji vyzvat k aktivnímu zapo-
jení se do tvorby Zásobníku investičních akcí 
naší MČ. Tento způsob zapojení obyvatel do 
rozhodování samosprávy se nazývá komunit-
ní plánování. Ale o tom zase někdy příště.

Zbyněk Richter, starosta



Informace ZMČ
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14. jednání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní 
Počernice dne 15. 9. 2008

Zastupitelstvo MČ

schválilo 
■ zastavovací studii na pozemek parc. č. 

1328/11 a část pozemku 1328/6 v k.ú.Dolní 
Počernice, zpracovanou UAD studio spol. 
s.r.o. – Ing. arch. Pavlem Švábem

■ návrh na úpravu míry využití ÚP SÚHMP na 
pozemcích parc.č.1328/11 a 1328/6 v k.ú. 
Dolní Počernice dle předložené zastavovací 
architektonické studie nazvané „Lokalita 
Nová Úpická“

■ úpravu rozpočtu MČ Praha – Dolní Počerni-
ce do měsíce září 2008

■ prominutí zjištěného rozdílu cen znaleckým 
posudkem ve věci směny pozemků parc. č. 
1350/5 (vlastník TJ Sokol Dolní Počernice) 
a 1354/5 (vlastník MČ Praha – Dolní Počer-
nice), oba v k.ú. Dolní Počernice ve prospěch 
TJ Sokol Dolní Počernice za podmínky, že 
tato částka bude použita na činnost oddí-
lů mládeže TJ Sokol Dolní Počernice s tím, 
že TJ Sokol Dolní Počernice poskytne část 
pozemku parc. č. 1349 v k.ú. Dolní Počer-
nice při ulici V Ráji za účelem vybudování 
veřejného parkoviště

■ prodej části pozemku parc. č. 820 v k.ú. Dolní 
Počernice o výměře cca 475 m2 společnosti 

MEDIAN, s.r.o. za cenu 6 800 Kč za 1 m2

■ podání další žaloby na vydání bezdůvodné-
ho obohacení proti žalované spol. NATU-
RAL s.r.o. za užívání pozemků v majetku 
MČ za období od 5. 12. 2006

vzalo na vědomí
■ informace o stavební činnosti na území MČ

■ informaci o nově otevřené anglické mateř-
ské škole „Orangery“ v bývalé oranžerii 
– čp. 39 a Rodinného klubu „Veselý čertík“ 
v bývalém pivovaru – čp. 3

■ otevření zrekonstruovaného areálu dvora 
čp. 3 a naučné stezky po Dolních Počernicích

■ vyhodnocení žádostí – projekty v 1. výzvě 
programu OPPK

■ zprávu o činnosti Rady MČ za I. pol. r. 2008

■ zprávu o stavu řízení ve věci prodej čp. 72

■ svěření pozemků MČ Praha – Dolní Počer-
nice – usn. RHMP č. 1199

■ akční plán hluku v hl. m. Praze

■ zprávu o provedení revitalizace vodního 
systému v zámeckém parku

Zápisy z jednání Zastupitelstva MČ v plném 
znění jsou k dispozici na webových stránkách 
MČ a v tištěné podobě na úřadě MČ.

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

Informace RMČ
Rada na svých zasedáních v období 
od 4. 7. do 2. 10. 2008 mj. projednávala

■ pronájmy objektů a pozemků ve správě MČ

■ realizaci stavebních prací v budově ZŠ po 
dobu prázdnin – rekonstrukce sociálních 
zařízení a podlah

■ vyhodnocení nabídek na odkoupení části 
pozemku č. parc. 820 (bývalé tržátko)

■ výsledky měření hluku na území MČ, poří-
zené vlastním hlukoměrem

■ informace o průběhu a dalším postupu stavby 
„Modernizace železniční tratě“ na území MČ 

■ návrh rozpočtu na Zahradní slavnost Babí 
léto 2008

■ řešení využití bytů ve vlastnictví MČ

■ návrhy stavebních úprav v pronajatých 
objektech

■ návrhy úprav rozpočtu do jednotlivých měsíců

■ navržené úpravy PD v rámci rekonstrukce 
ulic Kněžické a V Ráji

■ návrh 2. varianty zastavovací studie „Nová 
Úpická“

■ jednostranné zvýšení nájemného bytů dle zák.
č.1007/2006 Sb. a Sdělení MMR ČR č. 214/2008 
pro období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

■ kupní smlouvu na prodej objektu čp. 72 
(bývalé sídlo úřadu)

■ směnu pozemků mezi MČ a TJ Sokol Dolní 
Počernice

■ další postupy ve věci vymáhání pohledávek 
MČ 

■ návrh na uzavírku komunikace ul. Národ-
ních hrdinů v souvislosti s výstavbou golfo-
vého hřiště

■ zprávu o hospodaření MČ za období 1 – 8/2008

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

Ing. Hana Jaklová, zástupce starosty 

Do Xaverovského 
háje vede nově 
zrekonstruovaná 

stezka 
V červnu letošního roku byla dokončena 
oprava stezky v úseku Národních hrdinů 
– Xaverovský háj. Na stezku se lze dostat 
z ul. Národních hrdinů odbočením vpravo 
za objektem firmy MEDIAN. Trasa stezky 
je dlouhá více než 2 km a pěším návštěv-
níkům umožní za necelou půlhodinu dojít 
k hájovně. Cyklisté to pochopitelně zvlád-
nou podstatně dříve.

Stezka byla opravena z prostředků hl. m. 
Prahy podle projektu firmy PRO-CONSULT, 
s.r.o. Objednatelem opravy byla Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy a vlastní 
práce prováděl podnikatel Lubomír Bou-
bín. První velký déšť ukázal potřebu úprav 
strmého úseku první části stezky. Úpravou, 
provedenou na základě návrhu projektan-
ta Ing. Tomáše Hockeho, byla odstraněna 
hlavní příčina vyplavování povrchu stezky 
přívalovými dešti a porušený povrch byl 
znovu upraven. 

Tři metry široká stezka je osazena doprav-
ními značkami, povolujícími vstup/vjezd 
pouze chodcům a cyklistům. Konstrukce 
stezky není tedy dimenzována pro auta, ani 
pro koně. Zatímco chůzi koní (ne cval!) lze 
za sucha na stezce tolerovat, auta, motorky, 
terénní tříkolky a čtyřkolky by na ní nemě-
ly vjíždět ani za sucha, a to nejen proto, že 
jejich řidiči riskují pokutu, ale zejména pro-
to, že povrch stezky poškodí.

Ing. Jiří Hrdina



Úprava vodotečí, Odpady 5

Elektroodpad
V budově úřadu – Stará obec 10 – je nově 
umístěna sběrná nádoba, do které lze odložit 
menší nepotřebné elektrospotřebiče.

CO VŠECHNO PATŘÍ DO SBĚRNÉHO BOXU?
A. Střední a drobné elektrospotřebiče

1. Malé domácí spotřebiče – např. žehličky, 
topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, mixéry, 
kávovary, holicí strojky, hodinky, váhy apod.

2. Zařízení informačních technologií 
a telekomunikační zařízení – např. note-
booky, elektronické diáře, kalkulačky, mobilní 
telefony, počítačové periferie jako myši, klá-
vesnice nebo reproduktory apod.

Úprava vodotečí 

v zámeckém parku

Když jsem pročítal časopis Zahrada-park-krajina, uviděl jsem v něm 
fotografi i z jednoho parku v Německu, kterým protékal potok. Do jeho 
břehů byly tak hezky zakomponovány vodomilné rostliny, že jsem si 
řekl, že tak pěkné to musíme mít v Dolních Počernicích také. Od té doby 
jsem dělal vše pro uskutečnění tohoto záměru. Jak se jej podařilo zre-
alizovat, posoudí nejlépe naši občané, ale myslím, že spíše až v příštím 
roce, kdy vykvetou břehové porosty a jejich okolí se zazelená čerstvou 
travičkou.

Po loňském odbahnění a hrubé úpravě koryt došlo letos ke konečnému 
vysvahování břehů, jejich zpevnění vegetačními válci a rohožemi, do 
nichž byly zasazeny vodní rostliny.

Stavbu provedla velmi citlivě fi rma Beňo v nákladu necelých 700 tis. Kč, 
které naše MČ získala formou dotace od hl. m. Prahy.

Snad se nám podařilo opět něco, co zkvalitnilo náš historický zámecký 
park a z čeho budou mít obyvatelé Dolních Počernic při svých procház-
kách zámeckým parkem radost.

Zbyněk Richter, 
starosta

Odpady

3. Spotřebitelská zařízení – např. rádia, 
videokamery, videorekordéry, CD, DVD, 
MP3 apod.

4. Elektrické a elektronické nástroje 
 – např. vrtačky, pily, brusky a jiné malé 

a střední nástroje

5. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
– např. elektrické vláčky a autíčka, ruční 
ovladače videoher, videohry, tachometry 
a jiná sportovní měřidla

6. Ostatní střední a drobné elektrospotřebiče
– např. měřicí přístroje, lékařské přístroje 
apod.

B. Tužkové a knofl íkové baterie

DO SBĚRNÉHO BOXU NEPATŘÍ:

1. Elektrospotřebiče, které jsou rozmě-
rově nevhodné (orientačně větší než 
mikrovlnná trouba) – např. pračky, myč-
ky, sporáky,…

2. Elektrospotřebiče, které vyžadu-
jí speciální recyklační technologii 
– televizory, monitory, zářivky, lednice 
a mrazáky,...

3. Tonery a cartridge – inkoustové a jiné 
náplně tiskáren

Sběr bioodpadu
Na základě nabídky Magistrátu hl. m. Prahy, bude ještě jednou v letoš-
ním roce proveden sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejne-
rů (VOK) na území naší MČ:

v sobotu 29. listopadu 2008 
od 9.00 do 12.00 hod
STANOVIŠTĚ:

■ ul. Úpická – u kontejnerů na tříděný odpad

■ ul. V Ráji – u fotbalového hřiště

■ ul. V Čeňku – u parčíku

■ ul. Nad Rybníkem – konečná bus. 163

■ ul. Svatoňovická – u kontejnerů na tříděný odpad

Umístění kontejnerů na objemný 
odpad v II. pol. r. 2008 
Termín přistavení (v odpoledních hodinách):
dne 11. 11. 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) 

Mobilní sběr nebezpečného odpadu dne 11. 11. 2008
ZASTÁVKY SBĚRNÉ TRASY DOBA STÁNÍ

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



V rámci výstavby bytového areálu Jahodnice 
zrealizovala fi rma SKANSKA, a.s. zkapacit-
nění propustku na Hostavickém potoce pod 
komunikací Českobrodskou.

Vzhledem k tomu, že daná oblast se nachází 
v zátopovém pásmu stoleté vody, byl nahra-
zen starý nevyhovující propustek novým 
kapacitním mostkem pod ulicí Českobrod-
skou. 

Na souběžné cyklistické stezce byl rovněž 
v rámci této stavby vybudován nový můstek 
pro pěší a cyklisty, byly přeloženy inženýrské 

Propustek na 
Hostavickém 

potoce 

sítě a provedeny terénní úpravy až k novým 
protihlukovým stěnám. Tyto úpravy umožní 
plynulý odtok velkých vod ze zátopového 
území V Záhorském.

Dokončeny byly již i práce na otevřeném kory-
tě v úseku od Českobrodské ulice po stávající 
propustek pod tělesem dráhy. Do tohoto nově 
realizovaného otevřeného koryta je umístěn 
lapač splavenin, který umožní pravidelné 
čistění koryta, zejména pak spláví v dobách 
velkých vod.

Hana Venclová

6 Propustek, Modernizace traťového úseku 

V současné době probíhají práce na nulté 
a první koleji a s tím i na 1. nástupišti (směr 
Kolín) zastávky Dolní Počernice. Podle plánu 
by měly první vlaky projet po nové koleji 
5.listopadu ve večerních hodinách. 

Modernizace 2. koleje a 2. nástupiště (směr 
Praha) bude probíhat v příštím roce na jaře. 
Hlavní stavební práce jsou naplánovány mezi 
8. březnem a 11. červnem 2009, kdy vlaky 
ve směru do Prahy budou přijíždět po nové 
nulté  (prostřední) koleji ke krátkému provi-
zornímu nástupišti (vpravo ve směru jízdy). 
Po tomto datu by již měla být zastávka Dolní 
Počernice zcela nová. 

Tím ovšem stavební práce neustanou, jen 
se hlavní těžiště naší činnosti přesune do 
stanice Praha Libeň. Obyvatelům Dolních 

Modernizace traťového úseku 
Praha Libeň – Praha Běchovice

Počernic se cestování poněkud zkompliku-
je opět od 7. srpna příštího roku, kdy vlaky 
ve směru Kolín pojedou po prostřední koleji 
ke krátkému provizornímu nástupišti (vpra-
vo ve směru jízdy). Dne 16. listopadu 2009 
by měla být ukončena poslední nepřetržitá 
výluka a všechny vlaky opět pojedou po 
„svých“ kolejích. 

V. Klofec, hlavní inženýr stavby,
SŽDC Stavební správa Praha



Rekunstrukce komunikací, Naučná ztezka 7

V polovině července byla započata další etapa 
stavby č. 0134 TV Dolní Počernice – a sice ve čtvrti 
V Ráji. Stavbu realizuje fi rma DUMA s.r.o., inves-
torem je Magistrát hl. m. Prahy, Odbor městského 
investora s mandatářem fi rmou ZAVOS, s.r.o.

Rekonstrukce probíhají v celé ulici V Ráji, která 
bude sloužit dané oblasti jako páteřní obslužná 
komunikace se živicovým povrchem a jedno-
stranným dlážděným chodníkem. 

V ulici bude s ohledem na sportovní areál TJ 
Sokol realizován maximální počet parkovacích 
míst. Tato komunikace by měla být dohotovena 
ještě v letošním roce.

Další ulicí, která je nově upravována, je Stude-
necká. Pro svoji klidovou polohu je prováděna 
jako obytná komunikace s předností pro chodce 
a jízdou vozidel do rychlosti max. 20 km/hod. 
Dle harmonogramu stavby měla být dokončena 
nejpozději do konce listopadu t.r. 

Dále je započata rekonstrukce ulice Kněžické, 
která ale dozná oproti původnímu projektu změ-
ny, na nichž v současnosti pracuje projektant 
komunikací této oblasti – fi rma City Plan, s.r.o. 
Cílem je vytvořit maximální ochranu stromů, 
ponechat jim dostatek přirozeného prostředí 

Dne 20. 9. 2008 byla při akci Babí léto 
slavnostně otevřena Naučná stezka – Dol-
ní Počernice. Projekt vznikl za podpory 
grantové politiky hl. m. Prahy a za spolu-
práce starosty naší MČ a Obecně prospěš-
né společnosti MCN, kterou zastupovala 
Mgr. Vladimíra Jilečková.

Stezka má dvacet dvě zastavení v podo-
bě barevných tabulí, které jsou dle plán-
ku rozmístěny po Dolních Počernicích. 
Popis kulturních, přírodních a technických 
zajímavostí naší MČ doplňují fotografie 
a mapa.

Na realizaci naučné stezky se dále podíle-
la Ing. Jana Karnecká, zajišťující grafickou 
část projektu, a firma A-Z centrum, která 
tabule vyrobila. Firma FASS provedla zem-
ní práce. 

Doufáme, že naučná stezka bude sloužit 
nejen našim občanům a návštěvníkům 

Rekonstrukce 
místních 

komunikací 

v zeleni a zároveň vytvořit i pro občany prochá-
zející touto ulicí na vlakovou zastávku bezpečný 
a pohodlný koridor pro pěší. Tato komunikace 
bude dohotovena v klimaticky příznivých pod-
mínkách po novém roce – tedy v prvém čtvrtletí 
roku 2009. Do té doby bude provizorně sjízdná. 

V letošním roce bude upraven pěší koridor od 
ulice Novozámecké k nádraží. Zatím pouze ulič-
ka mezi ploty přilehlých rodinných domů, neboť 
plocha před vlastním nádražím bude ještě využí-
vána stavbou „Modernizace trati Praha Libeň 
– Praha Běchovice“ při rekonstrukci podchodu 
pod tratí, výstavbě nových nástupišť a zastávky 
ČD. Konečná úprava okolí bude provedena až po 
dokončení stavby Modernizace tratí.

O následujícím postupu stavebních prací vás 
budeme aktuálně informovat v některém z dal-
ších vydání DPZ.

Věříme, že přes chvilkové nepohodlí, které s sebou 
nese každá stavba – a komunikací zejména – jsme 
všichni rádi, že naše městská část dozná další 
radikální změny k lepšímu, a prospěje tak našemu 
životnímu prostředí, celkové pohodě a estetické-
mu vnímání našeho domova jako celku.

Hana Venclová

Naučná stezka 

v Dolních 

Počernicích

Dolních Počernic, ale i žákům naší základ-
ní školy. Mohou zde nalézt mnohá poučení, 
která by při školní výuce jen těžko získáva-
li. Náš projekt volně navazuje na naučnou 
stezku Prahy 14, realizovanou v loňském 
roce.

Nezbývá, než si vzájemně popřát, aby nám 
všechny tabule vydržely co nejdéle v tako-
vém stavu, v jakém jsme je nainstalovali.



Kultura

8 Kultura

Vzhledem k tomu, že máme k dispozici krás-
ný divadelní sál v novém kulturním centru 
(ul. Národních hrdinů 3), bylo by hříchem jej 
nevyužívat. Dali jsme si za úkol připravit pro 
vás na každý měsíc alespoň jedno divadelní 
představení. Takže vás čekají do konce tohoto 
roku ještě tři. O termínech i titulech budete 
včas informováni, a to jak formou plakátů, tak 
i letáčků.

Přírůstky 
regionálního 

muzea
Dolnopočernické regionální muzeum v září 
letošního roku vstoupilo do své druhé 
sezóny. Za tuto dobu ho navštívil bezpo-
čet návštěvníků z domova i daleké ciziny. 
Obdivují skromné životní potřeby našich 
předků, ale i dovednost a um, s jakým si 
poradili při nelehkém živobytí. Je s podi-
vem, že se všichni návštěvníci bez ohledu 
na národnost shodují v jednom: „Máte to 
tady jako u naší babičky či prababičky.“ 

Omluva
Paní Marie Mařencová nás upozornila na chybné údaje v knize „Dolní Počernice“ a v propagač-
ních materiálech o projektu „Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počerni-
cích“ – jako poslední nájemce mlýna je zde uvedena rodina pana Josefa Görnera, správně je však 
pana Jana Görnera a následně jeho syna Jiřího. V publikaci o Dolních Počernicích je na straně 
25 i mylně uveden příbuzenský vztah – paní Marie je dcera pana Jana Görnera.

Paní Marii Mařencové se tímto omlouváme za autora a přejeme jí hodně zdraví a zároveň 
vyjadřujeme obdiv nad jejím stále aktivním přístupem k životu i společenskému dění.

Redakční rada DPZ

Poslední „velkou“ kulturní akcí, situovanou do 
zámeckého parku, kulturního centra a informač-
ního centra bude tradiční Vánoční nadílková 
s Mikulášem, živým Betlémem, inspirativními 
vánočními výstavami, „peklem“, velkým vánoč-
ním trhem a dalšími překvapeními. 

DOLNOPOČERNICKÉ VÁNOCE 2008 
se uskuteční v sobotu dne 6. 12. 2008 
v době od 14.30 do 19.00 hodin.

Již nyní si dovolujeme pozvat všechny seniory 
na jejich pravidelné ADVENTNÍ SETKÁNÍ, kte-
ré naše MČ připravuje na neděli 7. prosince
2008, opět do sálu hotelu Svornost, v čase 
od 10.00 do 14.00 hodin. K tanci i poslechu 
bude hrát kapela Tomášové z Kutné Hory.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Vlasta Václavková, Dr. Tomáš Jirsák

JAKÉ KULTURNÍ POŘADY PRO VÁS JEŠTĚ V LETOŠNÍM ROCE PŘIPRAVUJE NAŠE MĚSTSKÁ ČÁST?

O to, aby bylo stále co obdivovat, se prů-
běžně starají všichni ti, kteří na starých 
půdách, v kolnách nebo stodolách obje-
vují další a další předměty denní potřeby 
našich předků. Krásnými exponáty přispěli 
v poslední době například: manželé Nyklovi 
ze Satalic, paní Roubalová z Jahodnice, paní 
Dubová z Kutné Hory a počerničtí – paní 
Miroslava Richtrová, Zbyněk Richter, Jaro-
slav Hájek, Josef Novák, Josef Kanta, Fran-
tišek Beneš, Alenka Kšádová, Václav Navrá-
til, Eva Vavrušková, Květa Romanová, Hana 
Moravcová, Hana Venclová, Hana Jaklová, 
Eva Mrázková, Václav Pospíšil a další. Regi-
onální muzeum všem touto cestou mnoho-
krát děkuje. 

Vlasta Václavková
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Způsob letošního Babího léta (klasik pro-
mine) jeví se mi býti poněkud nešťastným 
– říkali jsme si všichni 20. září, kdy nízké 
černé mraky a studený vítr nevěstily nic dob-
rého. Navzdory tomu však návštěvníci zača-
li pomalu plnit prostory zámeckého parku, 
sportovišť i ostatních prostor kolem úřadu 
městské části a informačního centra, kde 
měla proběhnout XIII. Zahradní slavnost Babí 
léto 2008. Veškeré připravené kulturní i spor-
tovní akce, převážně situované pod širé nebe, 
však proběhly v pohodě, a troufnu si tvrdit, že 
i úspěšně. Krom známých osobností a kapel 
bylo možno zhlédnout výstavu obrazů našich 
výtvarníků, přehlídku skvostných malovaných 
školních židliček výtvarně pojednaných žáky 
zdejší základní školy, práce dětí z jahodnické 
ARS PUERIS, keramiku místního keramického 
kroužku, výstavu Neuskutečněné stavební 
plány naší MČ i nostalgickou výstavu Mgr. 
Hany Králové Kouzlo šicích strojů.

 XIII. Babí léto bylo i příležitostí ke dvěma slav-
nostním aktům – k otevření nově upraveného 
dvora bývalého pivovaru a mlýna (krásné, 
rozsáhlé dílo vzniklo za fi nančního přispění 
EU), dalším symbolickým přestřižením pásky 
byla otevřena Naučná stezka Dolní Počernice.  
Aktu se účastnila i řada vzácných hostů – pře-
vážně z řad představitelů veřejného života 
„velké“ Prahy i okolních městských částí.

I když by se dalo říci, že symbolem letošní 
zahradní slavnosti se stal – navzdory části 
pojmenování LÉTO – spíše název představe-
ní divadelního souboru z Horních Počernic 
MRAZÍK, patřila tato akce (která opět přispěla 
výtěžkem z dobrovolného vstupného Nadaci 
Kapka naděje) k těm počinům, na něž se rádo 
vzpomíná. Vzpomínat jistě bude i náhodná 
návštěvnice, která, opojena rytmem rocko-
vých kapel, okusila v zápalu tance i chladné 
vody mlýnského náhonu. Více o celé akci ať 
vypovídají fotografi e.

Vlasta Václavková

Babí léto 2008
...z pódia krásného amfi teátru jsme 
slyšeli Hanku Křížkovou, Hynka Toma 
a poprvé v Dolních Počernicích i Tomáše 
Savku, jenž obětavě zaskočil za nemoc-
nou Moniku Absolonovou. Nelze chválit 
jednotlivce, skupiny, produkce. Myslím, 
že to nejcennější je v atmosféře, v par-
ku a v celých Počernicích. To vzájemné 
potkávání, usmívání se jeden na druhé-
ho, vždyť je to v dnešní uspěchané době 
tak vzácné. A pokud je smích intenzivní, 
může vyvolat i porod, a tak měla porod-
nice v pražském Motole ze soboty na 
neděli v noci napilno. Takže za rok už do 
parku i do Hostavic s terénním kočárkem 
a s vámi na shledanou...

MUDr. Pavel Boček, šťastný otec

MČ Praha - Dolní Počernice děkuje ještě těmto spon-
zorům, kteří přispěli k úspěchu letošního Babího léta. 
Byli jimi: počerničtí Z. Papežová a H. Moravcová, dále 
J. Peck a T. Kolátor oba z Prahy 10 a paní J. Krčálová.
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Základní škola

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2008/09 
Školní rok byl zahájen slavnostním nástupem 
před budovou II. stupně za přítomnosti pana 
starosty Zbyňka Richtera. Žáci byli přivítá-
ni v novém školním roce a slavnostně jsme 
mezi sebe přijali nové prvňáčky (již tradičním 
stužkováním). Poté pokračovalo uvítání žáků 
1. ročníku v jejich kmenové třídě za nebývale 
hojné přítomnosti rodičů a ostatních rodin-
ných příslušníků. 

Mateřská škola DUHA
Mateřská škola DUHA se opět hlásí, a to 
letos ještě více barevná

O prázdninách jsme si jenom neužívali 
dovolené, ale snažili jsme se dětem připravit 
ještě lepší, esteticky podnětnější prostředí. 
Barevně se malovaly prostory tříd a vstup-
ních chodeb, prováděly se opravné práce 
tak, aby až děti nastoupí, jsme se mohli 
věnovat hlavně naší nejdůležitější činnosti, 
a to výchovně-vzdělávací práci s dětmi. 

Co se ale změnilo?
Třída Broučků vítala děti novými barevnými 
stoly, ve třídě Sluníček jsme vyměnili osvět-
lení a dokoupili krásně barevné židle pro 
děti, třída Hvězdiček se proměnila novou 
výmalbou stěn v příjemných pastelových 
barvách. Proběhly opravné práce v příprav-
ných kuchyňkách.

Další podstatnou změnou, která se jistě 
mile dotkne dětí, je zařízení místnosti pro 
doplňkovou činnost probíhající na naší 
škole. Dosud jsme se museli organizačně 
potýkat s prostory tříd, ale nyní jsme pro 
děti v nové nástavbě zařídili místnost pro 
keramiku a výuku angličtiny.

Celá škola žila v posledním srpnovém týd-
nu přípravami, aby se vše doladilo a vstup 
všech dětí a hlavně těch nově příchozích 
byl co nejpříjemnější.

Ani se nechce věřit, jak čas rychle plyne. Je 
začátek listopadu a všichni vzpomínáme 
na první zářijový den, kdy se škola otevřela 
pro sto dětí. Byli jsme všichni zvědaví, jak 
budou probíhat nástupy dětí, zejména na 
třídě Broučků a Hvězdiček. Do těchto tříd 
přišly nejmladší děti, očekávali jsme hodně 
slziček, a nakonec jsme k našemu milému 
překvapení zkonstatovali, že žádná malá-
velká dramata neproběhla. Na prstech jed-

né ruky bychom mohli spočítat děti, které 
si poplakaly, ale teď už je to pro ně minu-
lost a nyní už vstupují do školky odhodlaně 
a samozřejmě.

Je to pro nás velká odměna a zároveň výzva, 
abychom spolu s rodiči a dětmi, zaměst-
nanci a partnery mateřské školy – MČ Dol-
ní Počernice, základní školou, anglickou 
mateřskou školou Orangery – tento školní 
rok 2008/2009 dobře a spokojeně prožili. 

Takže hurá do nového školního roku a všem 
čtenářům přeji krásný pohodový podzim.

Danka Exnerová, ředitelka MŠ

Škola počítá pro tento rok se 172-174 žáky 
(je možný nárůst díky nenaplněné kapacitě 
dětského domova).

Školní družina má 34 žáků ve dvou odděleních.

Školní jídelna vaří pro 170 strávníků, z toho 
141 dětí.

V rámci mimoškolních aktivit nabízíme 
tyto kroužky:
■ tenis, fl orbal, malou kopanou, Aj, Nj, sportov-

ní kroužek pro 1. třídu, přípravu na přijímací 
řízení pro 5. třídu, hru na fl étnu a uvažuje-
me o rozšíření o kroužek astronomie a hry 
na kytaru (dle zájmu dětí). Ve spolupráci 
s agenturou Kroužky nabízíme ještě bojové 
sporty, aerobic, hip-hop a keramiku.

Výuku anglického jazyka jsme zahájili již od 
1. ročníku.

Prioritami školy jsou stabilizace pedago-
gického sboru, ale i ostatních provozních 
zaměstnanců, postupné dovybavení učeben 
ICT a audiovizuální technikou, dopracování 
a úpravy školního vzdělávacího programu. 

Mezi hlavní úkoly patří i nadále velmi úzká 
spolupráce s MČ a zajištění celkové moder-
nizace a zároveň i konkurenceschopnosti 
naší základní školy.

Děkuji všem za dosavadní spolupráci a pevně 
věřím, že bude pokračovat i v letošním roce.

Bc. Jiří Schwarz, ředitel ZŠ
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Dětský domov
10. ROČNÍK BĚHU BABÍHO LÉTA
Závod proběhl za krásného počasí a v poho-
dové atmosféře, jen s připomínkou, kterou 
cílový rozhodčí vyřešil. 

Padl rekord v počtu účastníků – těch bylo 141, 
což je o 30 více než v loňském roce. 

Překonány byly také dva běžecké rekordy: Voj-
těch Šimek na 400 m – čas 01:16,7 a v katego-
rii juniorů Jan Šůs na 2500 m – čas 08:49,4. 

Poděkování patří Magistrátu hl. m. Prahy, spo-
lečnosti Sabe, o.s. Více radosti a MČ Dolní Počer-
nice, která poskytla zdarma park. Dále děkuji 

TENIS V ROCE 2008
Smíšené družstvo tenisového oddílu TJ Sokol 
Dolní Počernice zahájilo letošní sezónu s jedi-
ným cílem – udržet se ve III. třídě soutěže PTS, 
do které jsme v loňském roce postoupili.

Umístění na 7. příčce mohlo být ještě lepší, 
kdybychom čtyři utkání neprohráli tím nejtěs-
nějším rozdílem 4:5. Všechny členy družstva 
můžeme pochválit za kázeň a bojovnost, a to 
se odrazilo i ve velmi dobrých vztazích a nála-
dě uvnitř družstva. Nejplatnějším hráčem byl 
Jan Richter, který vyhrál pět ze svých šesti 
utkání ve dvouhře, dále se ve velmi dobrém 
světle projevil Roman Franta, který byl úspěš-
ný ve čtyřech utkáních. Ostatní hráči a hráčky 
zaznamenali jedno nebo dvě vítězství.

Ve čtyřhrách již naši hráči tak úspěšní nebyli. 
To, že jsme nesestoupili, se však stalo velkou 
motivací do dalšího ročníku soutěže, na který 
se již všichni těší. 

Jaroslav Šmolka

Sport

Dětský domov, Sraz čertíků, Sport 13

V pondělí 1. září se naplnil záměr dolnopočernic-
kého zastupitelstva, aby místní rodiče měli „své“ 
místo především pro rozvoj svých dětí. Poprvé 
se totiž otevřely brány Rodinného klubu Veselý 
čertík, který nabízí široké spektrum kroužků pro 
děti, děti s rodiči, zájmové aktivity pro samotné 
rodiče, ale i hlídání a veřejnou hernu. 

I vzhledem k umístění v nádherné lokalitě 
Dolnopočernického zámeckého parku přilákal 
klub přes 300 rodičů s dětmi a jistě se brzy 
stane magnetem pro většinu rodičů v okolí.

Provoz byl zahájen opravdu velkolepě a „po 
čertovsku“ – Týdnem otevřených dveří. Na 
každý den byl od 9 do 17 hodin připraven 
pestrý program pro různé věkové skupiny dětí 

Sraz čertíků 
v rekonstruované 
budově pivovaru

Na snímku zleva: T. Brejcha, P. Vais, J. Richter, 
R. Franta, J. Turková, M. Šmolka, P. Šimonková, 
v pokleku vedoucí družstva J. Šmolka. 

od několika měsíců do 10 let. Zlatým hřebem 
se určitě stalo pondělní loutkové představe-
ní Slovenského institutu, bedlivě sledované 
nejen dětmi, ale i dospělými. Zároveň si kaž-
dý odnesl vlastní výrobek z čertovské tvořivé 
dílny, která byla v pondělí po celý den k dis-
pozici za pomoci rukou šikovných tet. 

Za zmínku jistě stojí středeční program 
– i proto, že byl slyšet opravdu široko daleko 
– to kvůli dopoledním ukázkovým hodinám 
hudební výchovy nebo protestujícím dětem, 
které maminky svěřily do rukou zkušené 
kadeřnice Gábiny. 

Celý týden ale rozhodně stál za to a věříme, 
že jak rodiče, kteří houfem přihlašovali sebe 
i své děti na zajímavé kroužky, tak i děti, kte-

za spolupráci pořadatelům a závodníkům, kteří 
dobrovolně přispěli částkou 1 742 Kč. Věřím, že 
se závod líbil. 

Výsledkovou listinu najdete na našich webo-
vých stránkách.

Nejbližším běžeckým závodem je 10. ročník 
Předvánočního běhu – v sobotu 6. 12. 2008, 
na který vás srdečně zvu.

5. ROČNÍK PÉTANQUE JEDNOTLIVCŮ 
se konal 18. října za krásného slunného počasí. 
Příjemnou atmosféru dotvářela i vstřícná obslu-
ha a grilování klobás (dodala fi rma Made). Na 

hřiště v dětském domově přišlo hrát 31 dětí, 18 
žen a 20 mužů. K vidění bylo mnoho hezkých 
zápasů a nejlepší tři v každé kategorii si odnesli 
poukázky věnované restaurací Léta Páně a pohár 
dotovaný fi rmou Sabe. Všech 69 účastníků si 
pak odneslo (kromě zážitků) po dvou cenách 
dle svého výběru. Akce byla podpořena z grantu 
Magistrátu hlavního města Prahy. Vítězové jed-
notlivých kategorií si na závěr zahráli o putovní 
pohár. Takzvaný „Superball” vyhrál vítěz mužů 
Jiří Svoboda, druhý byl vítěz dětí Miroslav Zeman 
a třetí pak vítězka žen Jitka Hušková.

Martin Lněnička, ředitel DD

ré testovaly nové hračky, nepřišli naposled 
a budou se vracet.

„Děti jsou štěstí, ale občas má každý rodič 
chuť ,je roztrhnout jako hada’. Náš klub 
by měl pomoci tyhle myšlenky eliminovat. 
Chceme rodičům pomoci rozvíjet doved-
nosti a znalosti svých dětí s odborníky, 
zároveň si ale občas vydechnout, zařídit 
si potřebné a v neposlední řadě v týden-
ním shonu pomyslet na chvilku pro sebe. 
Věřím totiž, že jen spokojená matka může 
mít naprosto spokojené děti.”

Jana Lenková, ředitelka klubu

www.veselycertik.cz, info@veselycertik.cz
tel. 724 639 040
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Zdraví
HROZBA ZVANÁ ŽLOUTENKA
Pacientů se žloutenkou typu A stále přibývá. 
Od počátku roku se touto nemocí podle statis-
tik (k 30. 9.) nakazilo více než 500 lidí, z toho 
350 v Praze a 84 ve Středočeském kraji. 

Co byste měli o žloutence vědět hlavně ve 
vztahu k dětem? Očkování se může provádět 
jak na žloutenku typu A – u dětí i dospělých 
(přeočkování po 6 – 12 měsících) preparátem 
Havrix. Preparátem Twinrix se očkuje najednou 
žloutenka typu A i B. 

1. Stačí, když si děti ve škole utřou ruce
 hygienickými ubrousky? 

Ne. Na základních školách musí být k dis-
pozici mýdlo a papírové ručníky na jedno 
použití. Doporučuje se tam navíc pravidel-
ná dezinfekce rukou a také všech toalet, 
včetně prkénka, splachovadla a kliky. 

2. Může se dítě nakazit z kamarádovy
 lahve na vodu? 

Ano. Děti by neměly pít z jedné lahve nebo 
společně jíst svačinu. Děti ovšem nejsou nej-
rizikovější skupinou, jak tomu bývalo dříve. 
Letos se žloutenka typu A rozšířila od bezdo-
movců a sociálně slabých lidí. U sedmdesáti 
procent nově nemocných není ovšem jasný 
zdroj nákazy. 

3. Je vysoké riziko nákazy v dopravním
 prostředku? 

Ne. Teoreticky sice před vámi mohl sedět 
nebo držet se madla člověk, jenž je nosite-
lem viru, ovšem muselo by jít o velkou sho-
du okolností. Jestliže byste totiž dodržovali 
hygienická doporučení a rukou, na níž by 
virus případně ulpěl, nic nejedli ani nepili, 
nemělo by se vám nic stát. 

4. Co zničí virus žloutenky? 
Virus žloutenky typu A přežívá týdny při 
pokojové teplotě a roky ve zmrazeném 
stavu. Zničí ho pět minut varu nebo deset 
hodin při teplotě 60 stupňů Celsia. Účinné 
jsou také hygienické prostředky, jako je 
mýdlo, teplá voda a dezinfekce. 

5. Mohu žloutenkou typu A onemocnět 
 dvakrát? 

Ne. Kdo již jednou nemoc prodělal, vytvořil 
si na ni protilátky. 

6. Přenáší se žloutenka typu A pohlavním
 stykem? 

Ne. Přenos sexuální cestou stejně jako krví 
je velmi vzácný. Virus přežívá ve stolici, nej-
častěji se člověk nakazí přes znečištěnou 
vodu, potraviny nebo při nedodržování 
hygienických zásad. Žloutence typu A se 
lidově říká nemoc špinavých rukou, důležité 

je proto mýt si před každým jídlem a také 
po použití toalety důkladně ruce. 

7. Musí nemocný se žloutenkou do
 nemocnice? 

Ano. Je hospitalizován na infekčním oddělení. 
Délka pobytu záleží na průběhu onemocně-
ní, řádově se však jedná o týdny. Nemoc se 
léčí sucharovou, čajovou či kašovou dietou 
a klidem na lůžku. Vyléčí se tak asi 90 pro-
cent všech pacientů. Zbylých 10 procent mívá 
komplikace a léčba pak trvá až několik měsí-
ců. Žloutenka typu A však nezanechává, na 
rozdíl od béčka či céčka, stopy na játrech. 

8. Kdy je nemocný člověk nakažlivý pro
 ostatní? 

Nemoc se projeví únavou, zvýšenou tep-
lotou, malátností nebo bolavými klouby 
asi po dvou týdnech až dvou měsících od 

inzerce

nákazy, nejčastěji ovšem po měsíci. Po 
několika dnech dotyčný začne žloutnout, 
má světlou stolici, tmavší moč a svědí ho 
kůže. To znamená, že virus se v těle nam-
nožil a do té doby byl nemocný stále poten-
ciálním zdrojem nemoci. Zhruba týden po 
zežloutnutí virus žloutenky opouští stolici, 
což znamená, že pro okolí už nemocný 
nakažlivý dále není.

Zdroj: Hygienická stanice hl. města Prahy
Doplnění: MUDr. Pavel Boček
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Srdečné blahopřání k významnému životnímu výročí patří našim spoluobčanům:

ŘÍJEN
*Marie Marešová* (100 let), 
Ludmila Cikánková, Svatoslav Polášek, Miloslav Kaucký, Jaroslav Vojáček

LISTOPAD
Zdeněk Terber, Božena Hamplová

PROSINEC
Alena Urbanová, Josef Hnis, Jiří Novák

Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody.

Dr. Tomáš Jirsák za KSZB

Jubilanti z našich řad 

ve IV. čtvrtletí 2008

Obdivuhodné 

jubileum paní 

Marie Marešové
Den 2. 10. 2008 byl významný pro Dolní 
Počernice. Poprvé v historii se jejich oby-
vatelka dožila úctyhodného věku 100 let. 
Paní Marie Marešová jak žila skromně celý 
život, tak připustila ofi ciální oslavu svého 
jubilea pouze v úzkém kruhu. Pogratulovat 
a předat dárky od ÚMČ jí tedy přišel pouze 
náš pan starosta se zástupci sociální komi-
se a s přáním se připojila i vedoucí Pražské 
správy sociálního zabezpečení, která paní 
Marešové předala osobní list ministra prá-
ce a sociálních věcí Petra Nečase. Z početné 
rodiny oslavenkyně byli přítomni manželé 
Jechovi. Oslava prosta alkoholu, zato napl-
něna srdečností a laskavostí, byla v soula-
du s dosavadním životem jubilantky.

Milá a vážená paní Marešová, máme radost, 
že i v tomto věku jste plna duševních i fyzic-
kých sil, a přejeme Vám, aby tomu tak bylo 
i v dalších letech.

Přáním za všechny 
a fotografi emi přispěli manželé Jirsákovi

Emil Hakl
Let čarodějnice aneb 
Civilní dobrodružství

Jiří Stránský Stařec a smrt

Olga Walló
Kráčel po nestejně 
napjatých lanech

Věra Chase Maso a pomeranče

Leo Pavlát Osm světel

Miloš Urban Mrtvý holky

Jaroslav Rudiš Potichu

Zdenka Hamerová Příliš tenkej led

Ildefonso Falcones Katedrála moře

Betty Mahmoodyová
Bez dcerky neodejdu

Z lásky k dítěti

Cormac McCarthy
Všichni krásní koně

Hranice

Danielle Steel Květinový ples

NAUČNÁ LITERATURA

Christina Brown Jóga

David Frej Ájuvéda

Vladimír Mikeš Proč se klepou řízky

Marianne Legatová
Proč si muži nic 
nepamatují a ženy 
nic nezapomínají

Pavla Jazairiová Jiná Afrika

Gisela Buddée Berlín

L. Hauenschildová Středověk

Rober Seydel Nevěry Habsburků

Místní knihovna
LITERATURA PRO MLÁDEŽ

Astrid Lindgrenová

Emilovy skopičiny

Madynka 
zachránkyně

My z ostrova 
Saltkrakan

Fabian Lenk

Spiknutí proti Hanni-
balovi

Stopa vede k akva-
duktu

Enid Blytonová

6 dílů dobrodruž-
ných příběhů pod 
společným názvem 
„Hádanka“

Dagmar Geislerová
Vandiny tajné 
zápisky

Petr Sís Tři zlaté klíče

Alena Ježková

Staré pověsti české 
a moravské

Příběhy českých 
knížat a králů

Renée Hollerová Co víme o rytířích

Imke Rudelová Římané

Insa Bauerová Dinosauři

Rainer Crummenerl Pirátská nauka

VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH



16 Žijí mezi námi

I přes skutečnost, že se zdaleka nemohu počítat mezi dolnopočernické pamětníky (v Dolních 
Počernicích působím relativně krátkou dobu), poznala jsem tu řadu zajímavých lidí, o kterých by 
se dalo dlouze psát. Mezi ně patří i činorodý pan Václav Navrátil, jenž je takříkajíc kmenovým 
spolutvůrcem všeho kulturního dění v naší obci.

Ač sám v důchodu a pracovně „na roztrhání“, pomáhal například nainstalovat na hmoždin-
ky všechny volně zavěšené předměty (a že jich bylo!) v dolnopočernickém regionálním muzeu 
a infocentru. Bez jeho pomoci by těžko vznikala řada úspěšných, rozsáhlých výstav pořádaných 
naší městskou částí při různých společenských příležitostech. Vzpomeňme například velkých 
inspirativních velikonočních výstav v Pensionu Český statek, kde také pravidelně „vyučuje“ 
umění pletení pomlázek. Jím upletené a rozdané pomlázky by za tu dobu několikrát přehradily 
Rokytku. Občas na sebe prozradí i svoje soukromé aktivity, například to, že studuje Univerzitu 
třetího věku a absolvoval již několik uzavřených cyklů v oboru lékařství. Nedávno se zmínil, že jel 
už poněkolikáté coby „doprovodné vozidlo“ trasu závodu TOUR DE FRANCE. Toto téma je natolik 
zajímavé, že bychom se o ně rádi podělili i s vámi.

Vlasta Václavková

Ne že bych byl přímo nadšen, když jsem sly-
šel, co zase chystají – parta cyklistů z klu-
bu „Vinohradských šlapek“ v čele s mým 
synkem, který vzhledem k svému věku (31) 
už by mohl mít rozum, jak jsem předpoklá-
dal, ale je holt po mně. Nutno říci, že jsem 
to pokládal přímo za šílenství – minimál-
ně trénovaní amatérští cyklisté se chtějí 
zúčastnit tří etap závodu Tour de France 
jako diváci, ale zároveň vyzkoušet své síly 
a na kolech projet několik částí horských 
etap tohoto světového závodu. Nakonec, 
po delším váhání, jsem se nechal přesvědčit 
a slíbil jsem, že jim budu opět dělat dopro-
vod, tak jako před dvěma roky, v r. 2006, 
při jejich výpravě na Grossglockner, tzn. 
že budu zastávat roli řidiče doprovodného 
vozidla a roli kuchaře.

Měl jsem z této výpravy obavy, to se přizná-
vám. Tentokrát jich budu mít na starost pět 

– čtyři kluky a jednu dívčinu. Já budu šestý. 
Jen pro ně uvařit v polních podmínkách je 
docela náročné, natož být vždy tam, kde mě 
budou potřebovat. 

A tak v neděli 20. 7. 2008 po obědě jsme 
začali nakládat do zapůjčeného osmimíst-
ného Fordu Tranzit připravená jízdní kola, 
spacáky, stany, tašky, kuchyňské vybavení 
(vařič, hrnce, pánev, stolek apod.) a provi-
ant, kterým nás vybavila naše mamina, aby-
chom neumřeli na trati hladem a žízní! 
Ale hlavně nově ušitou vlajku „Vinohrad-
ských šlapek“ a samozřejmě vlajku České 
republiky. Poslední fotky u plně naloženého 
auta a vyrážíme směr italské Cuneo, kde 
začíná start 16. etapy závodu.

Při jízdě se střídáme a do Cunea přijíždíme 
za svítání a ihned, unaveni noční jízdou, ulé-
háme na příhodném místě (broskvový sad) 
ke krátkému odpočinku. Po desáté hodině 
vyrážíme do městečka (samozřejmě s vlaj-
kami a v trikách „Vinohradských šlapek“). 
Cestou již potkáváme cyklisty z různých
týmů, mezi nimi i našeho Romana Kreuzi-
gera. Po obědě moji sportovci nasedají na 
kola a vyráží na horu Col de la Lombarde 
(2351 m). Já za nimi v autě. Takový kopec 
jedu poprvé v životě – kam se hrabe Gross-
glockner. Těch serpentin! Silnice úzká. Auto 
se přehřívá, musím zastavovat. Stejně jsem 
musel čekat na ty „borce“, které jsem před-
jel. Konečně jsme na vrcholu, kde je strašná 

zima. Oblékáme vše, co máme k dispozici 
a hlavně v dosahu, a nalévám do nich horké 
kakao. Cukry doplňují domácím perníkem. 
Nasedají znovu na kola a sjíždějí kopec. 
Jedu pomalu za nimi – na dvojku. Mám 
docela strach, aby se nespálily brzdy. Pohled 
je to ale úchvatný. Hluboko pode mnou se 
prostírá francouzské zimní středisko jako 
na dlani. Nádhera. Ti šílenci na mě už dole 
čekali. Byli prostě rychlejší. Pod kopcem se 
chlapci a posléze i jediná žena mezi námi 
koupou v ledovém horském potoce. Po této 
koupeli to však vypadá, že mám na starost 
samé cyklistky.

Přesouváme se pod další výzvu našich spor-
tovců – kopec Col de la Bonnette-Restefond 
(2802 m). Již tady čekají stovky lidí. V úterý 
dopoledne moji svěřenci cvičně zdolávají 
asi dvě třetiny kopce ještě před příjezdem 
pelotonu a vracejí se. Dále je nepustili, trať 
již byla uzavřena. Čekáme tedy na peloton. 
Jako předzvěst se objevují různé alegorické, 
reklamní, prodejní vozy a spousta dopro-
vodných škodovek. Jedno auto zastavuje. 
Nakupujeme suvenýry s logem Tour de 
France. A už se blíží peloton. Atmosféra je 
tu úžasná: všichni přihlížející fandí, máva-
jí praporky a vlajkami, troubí a pokřikují 
na závodníky. Vidíme našeho Kreuzigera 
a povzbuzujeme ho voláním. Tito profíci 
jedou lehce, jak na nedělním výletě. Vzápětí 
jsou ale v nedohlednu.

Žijí mezi námi

Stařec a moře zážitků 

z Tour de France



Moji svěřenci znovu nasedají na kola 
a tentokráte zdolávají Col de la Bonne-
tte-Restefond až na samý vrchol a odtud 
sjíždějí dolů do Jausiers (1208 m). Jde mi 
z toho mráz po zádech a doufám, že v těch 
serpentinách nevyletí ze silnice. Já dopíjím 
kávu a popřeji si „šťastnou cestu“. Je ve 
mně docela malá dušička. Nezvyklé auto 
– na mě vysoké, serpentina jedna za dru-
hou. Nejhorší jsou úseky, kde nejsou svo-
didla a hned vedle silnice prudké srázy. 
Navíc proti mně jede spousta vracejících 
se vozů. Snažím se zároveň ulovit nějakou 
fotku z té nádherné scenérie alpských hor, 
vodopádů, luk a plání. Na vršku už na mě 
čekají. Následuje krátký odpočinek, dají si 
něco na posilněnou a pokračují v jízdě dolů 
do vesnice.

Po večeři nakládáme kola a přesouváme 
se autem k průsmyku Col du Galibier. Ve 
tři čtvrtě na jednu ráno stavíme stany na 
louce, kde odpočívá stádo oveček. Je štěstí, 
že se nám podařilo najít místo na zaparko-
vání. Takové množství aut a kempinkových 
vozů na jednom místě jsem snad ještě nevi-
děl.V noci je taková kosa, že se klepeme 
jak ratlíci. Aspoň nás to brzy ráno vytáhlo 
a jdeme pěšky asi 5 km na Galibier a opět 
vyčkáváme peloton. A už je tady cirkus ve 
formě všech těch alegorických vozů. Z aut 
sponzorů jsou rozhazovány různé reklamní 
předměty, které hbitě sbíráme. Následují 
doprovodná vozidla, televizní technika atd. 
Nad námi letí letadlo a dva vrtulníky kopí-
rují trať závodu.V první skupině pelotonu je 
náš Roman Kreuziger (jede za tým Liquigas). 
Tuto etapu dojel jako čtvrtý. Vracíme se zpět 
k autu. Po posilnění a odpočinku se ti moji 
dárečci oblékají do dresů a šlapou na svých 
kolech na vrchol (2645 m) a sjíždějí do La 
Grave, kde už na ně čekám s večeří. Ubyto-
váváme se v kempu – konečně teplá sprcha! 
V kempu zůstáváme celý další den. Mládež 
si však vyrazila na menší projížďku (asi 85 
km – samé kopce a sjezdy). Dostali svači-

nu a já mám zatím volno a jdu se pokochat 
krásou malebného horského městečka. Vra-
cím se na 18. hodinu, jak jsme domluveni, 
k přípravě večeře. Po 18. hodině se začínají 
trousit. Zaplať Bůh, jsou v pořádku. Ale 
hodně vyčerpaní. Aby ne.

Na pátek plánují kratší trasu, nakonec se 
z toho vyklubala 100 km dlouhá štreka 
na Col de la Croix de Fer (2068 m). Pěkně 
náročná. Nervy mi zase pěkně pracovaly. 
Hlavně při jejich, ale nakonec i mém sjezdu 
do St. Jean de Maurienne. Nedaleko odtud 
jsme se opět ubytovali v kempu. V sobotu 
se autem přibližujeme pod poslední kope-
ček, který má být zdolán – Col de l‘ Iseran 
(2700 m). Vyjíždějí a já si jdu zatím pro-
hlédnout další horské městečko. Pak vyjíž-
dím za nimi. Začíná pršet, takže cesta je 
značně nepříjemná. Konečně jsme nahoře. 
Tady nakládám dva cyklisty (jeden na tom 
od rána není zdravotně nejlépe a jeden se 
necítí na prudký sjezd v serpentinách na 
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mokré silnici) a pokračujeme dolů do údo-
lí. Zde se převlékáme, balíme a odjíždíme 
směrem na Mont Blanc, který je částečně 
v oparu a mracích. Je to úchvatný pohled. 
Projíždíme tunelem pod Mont Blancem, 
dlouhým 40 km, a vyjíždíme na několikaki-
lometrový dálniční most vedoucí přes údolí. 
Opět nezapomenutelný pohled. Přijíždíme 
k Ženevě. To je jiný svět – bohaté město. 
Rádi bychom se vykoupali, a tak jdeme 
kolem Ženevského jezera a hledáme vhodný 
přístup. Daří se, takže se koupeme ve vodě 
teplé jako kafe. Do toho prší. Je to nádhera. 
Umytí nasedáme do auta a frčíme domů, do 
Čech, do Počernic. V řízení se opět střídáme 
a jedeme celou noc. Ráno jsme na hrani-
cích a před polednem přijíždíme do Dolních 
Počernic. Vykládáme a myjeme auto, které 
je nutno vrátit. Teď už jen vstřebat všechny 
ty zážitky. 

Díky „šlapky“, s vámi jsem stále mlád!
(I přes ty známky času ve své tváři, s vámi se 
vzpírám kalendáři!)

PRO ILUSTRACI ZKRÁCENÝ POPIS JÍDELNÍČKU:

Hlavní jídla: domácí sekaná, tatarská omáčka 
| řízky, bramborový salát | kuře na smetaně, 
domácí knedlík | španělský ptáček, rýže | 
mexické chilli s chlebem | boloňské špagety 
| kotleta na houbách s bramborem | přírodní 
plátek s bramborovou kaší

Snídaně: housky nebo chléb, máslo, sýry, 
salámy, med, džem, vločková kaše s ovocem, 
čokoládou, medem, glukopurem

Moučníky: domácí perník, vločkové lívance, 
pudinky se šlehačkou

Díky mamino za Tvou péči a pracovní 
nasazení. Vše bylo perfektně připravené. 

Václav Navrátil



Dolnopočernické čtvrti
– ULICE A MÍSTA ČTVRTI VINOHRADY
Čtvrť Vinohrady se rozprostírá v jižní části naší 
městské části. Na severní straně ji ohraničuje 
přibližně ulice Bohuslavická, jižní a západní 
stranu čtvrti vymezuje Hostavický potok, kte-
rý z těchto stran vyvýšenou čtvrť obtéká. Na 
západě je jistým mezníkem ulice Národních 
hrdinů, ovšem ke čtvrti dnes přiřazujeme také 
nové domy ve třech ulicích, které se nacházejí 
pod autosalónem směrem ke Štěrboholům. 
Tvar čtvrti, prostírající se na plošině vrchu 
a jeho stranách, i uliční síť respektují terén 
a tok Hostavického potoka. 

Vinohrady jsou poměrně mladou čtvrtí, jejíž 
domy se začaly stavět (podobně jako např. 
ve čtvrti V Ráji) ve 20. a 30. letech 20. sto-
letí. Původní nevelké domky, které vyhlížely 
podobně jako ve čtvrti V Ráji, tu ve 20. letech 
stavěl stavitel Hašek. Na rozdíl od Ráje 
a také díky většímu prostoru však byly ulice 
a zástavba plánovány velkoryseji. Předvá-
lečné plány dokonce počítaly s odkloněním 
dopravy z Českobrodské ulice přes Vinohrady. 
Pozůstatkem tohoto nerealizovaného plánu je 
široká ulice Lípová (dnes Úpická).

Některé z původních pomístních a míst-
ních názvů se do současnosti dochovaly, 
některé jistě byly zapomenuty. Není ovšem 
bez zajímavosti, že dvě čtvrti v Dolních 
Počernicích, přestože poměrně vzdálené, 
mají vlastně stejný název. Vždyť oba názvy 
– Vinice i Vinohrady – odkazují na vinnou 
révu, kterou patrně na obou místech naši 
předkové pěstovali. Můžeme jen spekulo-
vat, kde tomu na rozlehlých Vinohradech 
bylo – možná právě v místech dnešní ulice 
Rudníkovské, která se před připojením obce 
k Praze jmenovala Na Vinohradech. Název 
Vinohrady se dříve používal pro oblast čtvrti 
až k ulici Štěpanické (k transformátoru). Na 
„starý“ transformátor ženy z Vinohrad nera-
dy vzpomínají: elektrický proud byl až do 80. 
let 20. století často vypínán, navíc v sobotu 
či neděli transformátor mnohdy nevydržel 
nápor při vaření, praní a dalších domácích 
pracích, takže bylo nutné u transformátoru 
stát a „nahazovat“. 

Dalším dodnes používaným pomístním náz-
vem, který se dochoval snad díky tomu, že jím 
byla pojmenována ulice, je název V záhor-
ském. Jedná se opravdu o místa, která „jsou 
za horou“ a rozprostírají se podél potoka na 
úpatí vinohradského kopce. Pomístní název 
V záhorském je doložen k roku 1841 např. 
na mapě Dolních Počernic z tzv. stabilního 
katastru. Na mapě je však pojmenování dopl-
něno ještě o název U nohavičky (na mapě 
psáno tehdejším pravopisem: W Zahorskem 
a U Nohawitzky).

Velmi zajímavý je název, používaný dnes zřej-
mě ojediněle starší generací, pro ulici Úpickou 
(dříve Lípovou) a Strážkovickou (dříve Sme-
tanovu). Tomuto místu se totiž říkalo Necky. 
Původ názvu můžeme najít přímo „v terénu“: 
široká Úpická ulice tvoří opravdu jakýsi ďolík či 
úvoz, jehož strany se zvedají jak směrem sever-
ním, tak jižním. Opravdu to tu vypadá jako 
„v neckách“. Od ulice Podkrkonošské směrem 
ke Štěrboholům se zase říkalo Na stráni. 

Pojmenování Na váze znají i mladší obyvate-
lé Dolních Počernic – vlastně jen díky tomu, 
že zastávka MHD, postavená v těchto místech 
na vrcholu kopce, dostala právě tento název 
odvozený z pomístního pojmenování. V par-
číku U váhy stávala kdysi opravdu váha, a to 
na automobily. Prudkému kopci v Pilníkovské 
ulici, kam děti chodily s oblibou sáňkovat, 
se zase říkalo a dodnes říká „Vládňák“. 
Abychom vysvětlili původ tohoto názvu, 
musíme se vrátit do let druhé světové války, 
kdy v těchto místech (v domě pana Josefa 
Hadravy) pod vrcholem kopce mělo leteckou 
pozorovatelnu Vládní vojsko. Po vzniku Pro-
tektorátu Čechy a Morava došlo k 1. červenci 
1939 ke zřízení Vládního vojska, jehož počet-
ní stav nesměl převýšit 10 000 vojáků. Byli 
využíváni ke strážním účelům, ochraně želez-
nic, pražský prapor též k ceremoniálním úče-
lům např. na Pražském hradě. S přibývajícím 
ohrožením protektorátu spojeneckými nálety 
začal pražský prapor provádět také „leteckou 
hlásnou službu“ v okolí Prahy, kdy měli upo-
zorňovat na nebezpečí náletů, sledovat dopa-
dy bomb apod.

Zástavba Vinohrad je složena z rodinných 
domků, domů i vilek. Můžeme snad s jistou 
mírou zjednodušení podotknout, že čím blíže 
Štěrboholům, tím mladší tyto domy jsou. 
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Stavělo se také dříve na vlastních Vinohra-
dech (zhruba mezi ulicemi Bohuslavická až 
Štěpanická) a poblíž hlavních silnic, směrem 
do středu čtvrti se zástavba zahušťovala ješ-
tě v druhé polovině 20. století a ojediněle 
i v dnešní době. Zajímavé je porovnání husto-
ty zástavby podle leteckých snímků z r. 1953 
a 1975 či leteckých map po r. 1999. Na snímku 
z r. 1953 ještě vidíme mnoho nezastavěných 
míst v oblasti ulic Pilníkovské, Podkrkonošské, 
V Záhorském, ale i na křižovatce ulic Rtyňské 
a Listopadové. Pamětníci vzpomínají, jak do 
Pilníkovské či Podkrkonošské ulice chodili tře-
ba pást kozy. Jak bylo dříve zvykem i nutností, 
snad u každého domu majitelé chovali slepi-
ce, králíky, někdy kozy a za války i – načerno 
– prase. 

Rodinné domky si na Vinohradech v letech 
první republiky stavěli například zaměstnanci 
továren v Praze -Vysočanech, ale také želez-
ničáři. Do zaměstnání jezdívali vlakem, nebo 
dokonce chodili pěšky přes Kyje do Hloubě-
tína na konečnou tramvaje. Do Opletalovy 
ulice v Praze se mohli dostat autobusem sou-
kromého autodopravce z Nových Jiren, který 
však nejezdil příliš často.

Ve srovnání s dnešní situací pro nás může 
být překvapivý vysoký počet živnostníků 
a obchodníků, kteří na Vinohradech vedli své 
živnosti a obchůdky. Na místě dnešního par-
ku Na váze stávala benzinová pumpa, trafi ka 
a mlékárna, směrem k Jahodnici provozoval 
kovodílnu Bedřich Klika, pan Brožovský lakýr-
nictví a pan Kohlíček se zabýval zámečnic-
tvím. V dnešní Hrabačovské ulici měla obchod 
s potravinami paní Novotná, v Neckách se 
chodilo nakupovat k paní Hačecké nebo do 
konzumu ve Strážkovické ulici. Také tu působil 
holič Fustr, fotograf Havlínek a sklenář Alert. 

Na těchto dvou záběrech jednoho místa můžeme porov-
nat způsob stavění rodinných domů na Vinohradech. Na 
snímku z dvacátých let 20. století vidíme původní podobu 
novostavby rodinného domu Melišových v Listopadové uli-
ci. Druhá fotografi e pochází asi z roku 1940 a zachycuje ten 
samý dům – ovšem po přístavbách
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Zahradnictví zde byla dokonce tři – u Mlčo-
chů v Pilníkovské ulici, pana Trojana v Pod-
krkonošské ulici a pana Smrkovského v ulici 
V Záhorském. V Úpické (Lípové) ulici provozo-
val svou živnost čalouník Spěváček a mlékař 
Soukup. V dnešní ulici Štěpanické u transfor-
mátoru působil krejčí Pecka, švec Maxa zase 
Na stráni. Paní Šmidrkalová vedla v Hraba-
čovské ulici obchod s látkami a galanterií. Pro 
chléb a pečivo jste mohli dojít ke Schytilovým 
do Masarykovy ulice (dnes Listopadová). V té-
to ulici měl také truhlářství pan Pokorný. Další 
truhlářství se nacházelo v Rudníkovské ulici, 
kde pan Pfau zároveň provozoval pohřeb-
ní službu. Možná ještě někteří pamětníci 
vzpomenou na pohřební vůz, který stál pod 
střechou kůlny na zahradě. Hospoda tu byla 
v Neckách – U Nedbalů. Na Vinohradech se 
také nacházela četnická stanice – u Mlčochů, 
na rohu ulic Bohuslavické a Pilníkovské. 

Zajímavou a málo známou historii má dům čp. 
107 v Rudníkovské ulici. V domku se nacháze-
la modlitebna Církve československé husitské, 
v níž se bohoslužby konaly až do roku 2001. 
Náboženská obec Církve československé 
husitské v Horních Počernicích tento dům kou-
pila od pana Wintera, pak zde byl správcem 
pan Kolman. Dnes již dům neslouží tomuto 
účelu, a bývalou husitskou modlitebnu by zde 
asi hledal málokdo. Tabulka s označením, že 
jde o Husův dům, zde však je dosud.

Dnes čtvrť Vinohrady navštěvují i další dol-
nopočerničtí občané: ve Svatoňovické ulici 
byla v osmdesátých letech 20. století v akci 
Z postavena mateřská škola, která po dalších 
přestavbách i přístavbách stále slouží rozši-
řujícímu se počtu malých dolnopočernických 
občánků. Mnoho obyvatel naší městské části 
dochází do zdravotního centra v ulici Národ-
ních hrdinů. Nabídka sportovního vyžití pro 
děti, mládež i dospělé se v posledních letech 
na Vinohradech rozšířila – menší sportovní 
areál se dvěma hřišti a stoly na stolní tenis 
se nachází vedle mateřské školy na rohu ulic 

Svatoňovické a Rudníkovské, spíše menší děti 
se vydovádí v areálu V Záhorském na mnoha 
herních prvcích. Tento areál doplňuje hojně 
navštěvovaná cyklostezka, vedoucí až do Dol-
ních Měcholup. Vzhled čtvrti se velmi zlepšil 
díky nedávné rekonstrukci již naprosto nevy-
hovujících, převážně panelových komunika-
cí. Došlo k rekonstrukci vozovek i chodníků 
a mnoho z menších ulic bylo upraveno jako 
obytné zóny, vydlážděno a doplněno zelení. 

NÁZVY ULIC NA VINOHRADECH
Ulice na Vinohradech, stejně jako v dalších 
částech Dolních Počernic, již několikrát vystří-
daly svá pojmenování. Některé z původních 
názvů „vydržely“ až do roku 1974, kdy byly 
Dolní Počernice spolu s dalšími 29 obcemi 
připojeny k Praze. Důsledkem tohoto pro 
obec významného kroku bylo přejmenování 
těch ulic, jejichž název již v jiné pražské čtvr-
ti existoval. Téměř každá z připojených obcí 
(a podobně tomu bylo u 20 obcí připojova-
ných k Praze v roce 1968) měla svou vlastní 
soustavu uličních názvů, která se mnohdy 
shodovala (názvy po národních klasicích, 
významných historických a politických osob-
nostech). Snad v každé obci bychom nalezli 
ulici Smetanovu, Mánesovu, Husovu…

Orgány Národního výboru hlavního měs-
ta Prahy musely pro tyto ulice nalézt nová 
pojmenování. Podle již starších pravidel se 
měly snažit, aby určitá městská část měla 
jednotný systém pojmenování (např. Petrovi-
ce – podle významných fyziků, Jižní Město II 
podle domácích vědců), pochopitelně návrhy 
názvů procházely schvalováním, které bylo až 
do roku 1989 plně v rukou komunistické stra-
ny. V Dolních Počernicích se vcelku důsled-
ně uplatnil princip přejmenování ulic podle 
východočeských (zejména podkrkonošských) 
vesnic a měst. Tento princip měl prý na vyšších 
místech prosazovat dolnopočernický občan 

pan Hněvkovský, který pocházel z Podkrkono-
ší. Faktem zůstává, že ulice obcí připojených 
z okresu Praha-východ často dostávaly názvy 
motivované zeměpisnými názvy, a to právě 
obcí ležících ve východních Čechách (např. 
Újezd nad Lesy – středočeské a východočes-
ké vsi, Klánovice – podle vsí okresu Hradec 
Králové). Jak už jsme připomenuli v článku 
o přejmenování ulic ve čtvrti Vinice, někdy 
se „povedlo“, že nový název začínal stejným 
písmenem, což snad vedlo k snazšímu zapa-
matování. 

V Záhorském – nazvána podle pomístního 
názvu, jde o původní název ulice. Skutečně se 
nachází „za horou“, vine se okolo kopce, na 
němž jsou Vinohrady postaveny

Národních hrdinů – nazvána na paměť 
bojovníků za svobodu národa. Jde o původ-
ní název z doby před rokem 1974. Vzhledem 
k tomu, že „bojovníci za svobodu“ nejsou 
konkretizováni, tento název nebylo nutné 
kvůli změnám politických režimů měnit

Bohuslavická – nazvána podle Bohuslavic 
nad Úpou ve východních Čechách, východ-
ně od Trutnova. Před rokem 1974 ulice nesla 
na počest začátku Pražského povstání v roce 
1945 název 5. května

Kohoutovská – podle vesnice Kohoutov ve 
východních Čechách, východně od Dvora Krá-
lové nad Labem. Ulice se takto jmenuje od 
roku 1974

Svatoňovická – podle Svatoňovic (Velké 
a Malé Svatoňovice, Malé jsou rodištěm Karla 
Čapka) ve východních Čechách. Dříve nesla 
název Spojovací – to podle funkce, kterou 
v zástavbě měla

Bernartická – podle obce ve východních 
Čechách, severně od Trutnova. Původně byla 
pojmenována Barákova podle Josefa Baráka 
(1833 -1883), mladočeského politika, noviná-
ře a spisovatele (Podle J. Baráka byla pojme-
nována také sokolská župa – Župa Barákova 
– do níž patřila naše sokolská obec.)

Podkrkonošská – podle Podkrkonoší, podkr-
konošské pahorkatiny v krkonošském podhů-
ří. Dříve se ulice jmenovala Husova na počest 
českého středověkého církevního reformátora 
Mistra Jana Husa

Truhlář Josef Pokorný ve své dílně vyráběl napří-
klad okna a vše potřebné pro stavby

Nákladní vůz truhlářství Pokorný ve Svatoňovické 
ulici na Vinohradech

Ulice Husova, dnes Podkrkonošská 
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Štěpanická – podle Štěpanic ve východních 
Čechách, které se nachází západně od Nové 
Paky. Před rokem 1974 nesla název 25. úno-
ra. Tohoto dne roku 1948 přijal prezident 
Beneš demisi ministrů a podepsal jmenovací 
dekrety nových členů vlády, které navrhl Kle-
ment Gottwald. Tento den byl komunistickými 
představiteli považován za vítězný

Úpická – nazvána podle městečka Úpice ve 
východních Čechách na řece Úpě, dříve se 
jmenovala Lípová podle zde rostoucího dru-
hu stromů. (Lip tu však dříve bývalo mnohem 
více.) Ještě starším názvem pro tato místa 
bylo pomístní jméno Necky

Strážkovická – podle obce ve východních 
Čechách, jihovýchodně od Trutnova. Před 
připojením k Praze ulice nesla název Smeta-
nova (podle hudebního skladatele Bedřicha 
Smetany). Také tuto ulici bychom mohli zařa-
dit do prostoru dřívějších „Necek“

Třebihošťská – také Třebihošť se nachází ve 
východních Čechách, východně od Dvora Krá-
lové nad Labem. Před připojením k Praze roku 
1974 se ulice jmenovala Tylova podle Josefa 
Kajetána Tyla (1808 – 1856), národního budi-
tele, dramatika, divadelníka a mj. autora tex-
tu naší hymny

Rtyňská – název podle obce Rtyně v Podkr-
konoší, jihovýchodně od Trutnova. Dříve se 
jmenovala Mánesova, podle malíře Jose-
fa Mánesa (1820 – 1871), českého malíře, 
představitele romantismu, považovaného za 
průkopníka českého národního umění. Modrá 
tabulka s původním názvem ulice se dokonce 
na jednom z domů dochovala

Rudníkovská – Rudník se nachází ve východ-
ních Čechách, jihovýchodně od Vrchlabí. Před 
rokem 1974 se ulice jmenovala Na Vinohra-
dech. Protože už v Praze ulice podobného 
jména existovala, došlo k přejmenování (stej-
ně „dopadla“ např. i ulice Na Vinohradech ve 
Vinoři)

Listopadová – dlouhá ulice procházející 
celou čtvrtí se nejprve jmenovala Masary-
kova. Za druhé světové války byla přejme-
nována na Bismarkovu (Otto von Bismarck, 
1815 – 1898, významný politik 19. století, 
budovatel sjednoceného Německa, první v řa-
dě německých kancléřů; je nazýván „Želez-
ným kancléřem“), v letech 1945 – 1948 jsme 
se opět vrátili k původnímu pojmenování po 
prvním československém prezidentovi T. G. 
Masarykovi. Pak následoval název 7. listo-
padu, který refl ektoval změněnou politickou 
situaci (7. listopad roku 1917 byl dnem zahá-
jení Velké říjnové socialistické revoluce v Rus-
ku). Tento název vydržel až do roku 1992, kdy 
byla ulice přejmenována na Listopadovou. 
Název ulice se tak změnil pouze částečně, za 
to rozdíl v motivaci pojmenování je značný. 
Dnes můžeme pojmenování považovat za při-
pomenutí listopadových událostí v roce 1989 
a nakonec i v roce 1939

Ždírnická – podle vsi Ždírnice ve východních 
Čechách, severovýchodně od Nové Paky. Před 
připojením k Praze se ulice jmenovala Alšova 
podle malíře, kreslíře, dekoratéra a ilustrátora 
Mikoláše Alše (1852 – 1913), významného 
představitele tzv. generace českého Národní-
ho divadla

Hrabačovská – podle vsi Hrabačov ve 
východních Čechách, severně od Jilemnice. 

Dříve nesla název Havlíčkova na počest čes-
kého novináře a spisovatele Karla Havlíčka 
Borovského

Pilníkovská – podle Pilníkova ve východních 
Čechách, jihozápadně od Trutnova. Před při-
pojením obce k Praze se jmenovala Pražská. 
Jiné označení pro tato místa je „Vládňák“

NOVÉ ULICE:
Zástavba rodinných domků, které se stavěly po 
roce 2000, je oddělena od vlastních Vinohrad 
ulicí Národních hrdinů. I zde byla zachována 
stejná motivace pojmenování jako v celých 
Dolních Počernicích, dodržovaná od roku 1974. 
Také tyto ulice se jmenují podle východočes-
kých obcí, jejichž jména místopisné komisi 
MHMP navrhl úřad naší městské části.

Makovská – pojmenována podle vsi Makov 
nedaleko od Litomyšle ve východních Čechách

Jinolická – ulice nazvána podle obce v oblas-
ti Prachovských skal, poblíž které se nacházejí 
známé Jinolické rybníky. Je jen náhodou, že 
v těchto místech se dříve také nacházely ryb-
níčky či spíše louže, na kterých se děti v zimě 
klouzaly a bruslily

Dolnobranská – podle Dolní Branné ve 
východních Čechách, jižně od Vrchlabí

Velký dík za pomoc při přípravě tohoto článku 
patří především manželům Blaženě a Čeňko-
vi Pokorným, bez jejichž vzpomínek na léta 
prožitá na Vinohradech by byl tento text jen 
suchým výčtem poznatků. V neposlední řadě 
děkuji paní Vlastě Václavkové a za informa-
ce rovněž děkuji bratrům Nováčkovým, paní 
Bočkové a panu Hradskému.

Mgr. Markéta Stehlíková

Ulice Pilníkovská (Vládňák)

Ulice Svatoňovická


