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Úvodník

Naše občany asi nejvíce zajímá průběh akce TV 
– rekonstrukce komunikací. V loňském roce se 
podařilo dokončit rekonstrukci ulic Pilníkovská, 
Bernartická, Štěpanická a Bohuslavická. Ještě 
v závěru roku byla zahájena rekonstrukce Hra-
bačovské ulice. Pro rok 2008 je připravována 
rekonstrukce ulic lokality V Ráji. Rozsah této 
rekonstrukce bude upřesněn v 1. pol. r. 2008 
v návaznosti na výši alokovaných finančních 
prostředků na tuto akci. 

V průběhu roku se negativně dotkla života 
v naší MČ stavba „Rekonstrukce drážního těle-
sa v úseku Běchovice – Libeň“, a to zejména 
v oblasti pěší a automobilové dopravy, hlukem 
ze stavby a zhoršenou čistotou ulice Národních 
hrdinů. Podobný problém nastal i v závěru roku 
v souvislosti se zahájením výstavby golfového 
hřiště. Věřím, že dokončení těchto staveb bude 
pro Dolní Počernice přínosem. V průběhu roku 
2008 budete seznámeni s aktualizovanými 
harmonogramy těchto staveb zejména z hle-
diska omezení dopravy v MČ.

Významnou událostí bylo dokončení výstavby 
nového kulturního centra v bývalém pivovaru 
čp. 3, včetně jeho slavnostního otevření, které 
se konalo v rámci naší tradiční kulturní akce 
Babí léto. V tento den bylo i slavnostně ote-
vřeno informační centrum a muzeum, které je 
umístěno v nově zrekonstruovaném objektu 
čp. 6. Oba tyto projekty byly vybudovány s při-
spěním finančních prostředků EU v programu 
JPD pro cíl 2 – Praha. Naše MČ se tak stala 
úspěšným žadatelem prostředků ze strukturál-
ních fondů EU nejen v rámci hl. m. Prahy, ale 
i celé České republiky.

Vedení MČ se podařilo poměrně složitými jed-
náními zachovat pobočku České pošty v Dol-
ních Počernicích a přemístit ji do nově uprave-
ného objektu čp. 5. Následně se pak podařilo 
na budovu pošty umístit v rekordně krátkém 
čase bankomat.

Jednou z nejvýznamnějších událostí uplynulé-
ho roku se stalo vydání knihy o Dolních Počer-

nicích. Tato kniha se rodila s velkými obtížemi, 
ale to jen proto, že pracovní skupina, která byla 
za vydání knihy zodpovědná, sledovala její co 
možná nejlepší kvalitu. Jestli se to podařilo, to 
jste mohli posoudit vy sami, kterým se tato 
kniha dostala do rukou. Pokud by měl někdo 
o zakoupení knihy o Dolních Počernicích zájem, 
může tak učinit v informačním centru.

V závěru roku byly ukončeny další etapy staveb 
„Rozšíření hřbitova“ a „Revitalizace vodního 
systému z zámeckém parku“. Na novém hřbi-
tově byla zrealizována hrubá stavba obřadní 
síně, avšak dokončení celého areálu hřbitova 
je přímo závislé na výši finančních prostřed-
ků, které se nám podaří získat od hl. m. Prahy. 
Vodní systém zámeckého parku bychom měli 
dokončit v letošním roce. V posledním kvartálu 
roku 2007 byla zahájena stavba „Rekonstruk-
ce historického centra zámeckého areálu“, 
která bude též podpořena ze strukturálních 
fondů EU. Jedná se v podstatě o odstranění 
nevhodných staveb z 2. pol. dvacátého sto-
letí, vybudování nového oplocení, opěrných 
zdí a vjezdů, rekonstrukci fasád, odstranění 
ekologických zátěží a úpravu nádvoří, včet-
ně nových výsadeb zeleně a realizace dalších 
doprovodných staveb. Za účelem zpevnění bře-
hů mlýnského náhonu v zámeckém parku byly 
provedeny rozsáhlé výsadby keřových skupin, 
které budou mít příznivý estetický dopad na již 
ucelený prostor mezi budovou mlýna a přírod-
ním amfiteátrem.

Od září loňského roku byla rozšířena naše 
MŠ o další třídu ve velmi zdařilé nástavbě na 
II. pavilonu. Celková kapacita naší MŠ je tedy 
v současné době 100 dětí. Vedení MČ připravu-
je v současné době i vestavbu na staré budově 
základní školy s pomocí dotačního titulu Nor-
ské fondy. V tomto případě však můžeme jen 
doufat, že naše žádost bude úspěšně vyhodno-
cena a doporučena k realizaci.

V oblasti Vinice byly zahájeny výsadby nej-
rozsáhlejšího smíšeného lesního porostu v hl.
m. Praze za posledních 40 let. Tato skutečnost 
je výsledkem systematické spolupráce vedení 
naší MČ s hl. m. Prahou. Na území naší MČ 
byly vysázeny další desítky balových stromů 
zejména v jihozápadní části Dolních Počer-
nic, které budou posilovat ochranný pás proti 
negativním vlivům malešické spalovny a pro-
vozu Štěrboholské radiály.

V oblasti bezpečnosti se podařilo získat do MČ 
druhého strážníka městské policie. Bohužel se 
nám v této souvislosti nepodařilo eliminovat 
činnost vandalů a sprejerů.

V oblasti územního rozvoje byla v zastupitel-
stvu projednávána Urbanistická studie Dolní 
Počernice – sever, jejíž další osud závisí na 

řešení širších dopravních vztahů na východě 
Prahy. Z tohoto důvodu bude projednávání 
této studie přerušeno. V závěru roku 2007 
i v současné době se vedení MČ zabývá pří-
pravou podnětů pro nový územní plán hl. m. 
Prahy, ve kterém bude mj. zakotvena i nová 
vlaková zastávka na tzv. malešické trati.

Našim občanům mohu sdělit, že hl. m. Praha 
prodalo pozemky mezi Českobrodskou ulicí 
a drážním tělesem ve směru na Běchovice. 
Jednou z podmínek naší MČ ve stanovisku 
k prodeji těchto pozemků bylo vybudování 
menšího nákupního centra. Tato podmínka 
byla zahrnuta i do výběrového řízení, takže lze 
očekávat, že se v Dolních Počernicích konečně 
zlepší nákupní možnosti.

Jednou ze světlých stránek rozpočtu hl. m. 
Prahy na r. 2008 bylo přidělení dotace ve výši 
2 mil. Kč pro MČ Praha - Dolní Počernice na 
odstranění havarijního stavu hájovny čp. 45. 
Připravuje se též realizace nové cyklistické 
stezky, která by propojila ulici Národních hrdi-
nů právě s naší hájovnou ve stopě stávající 
nevyužívané polní cesty.

Snad se nám podařilo ke spokojenosti našich 
občanů zkvalitnit podobu našich internetových 
stránek, se kterými jsme se dokonce přihlásili 
do soutěže vyhlášené hl. m. Prahou.

Naše občany bude jistě zajímat, že byla zrekon-
struovaná sokolovna naší TJ za pomoci státní 
dotace ve výši 4,2 mil. Kč. V nové podobě by 
měla sokolovna kvalitně sloužit našim sportov-
cům další řadu let. Totéž se TJ Sokol podařilo 
v areálu kopané, kde byly za podpory grantové 
politiky hl. m. Prahy zrekonstruovány kabiny 
pro hráče včetně jejich zázemí. 

Stalo se již téměř samozřejmostí, že MČ 
zajišťuje pro naše občany kulturní vyžití. Kro-
mě pravidelných akcí bychom rádi v rámci 
nového kulturního a informačního centra 
tuto nabídku ještě rozšířili. V oblasti školství 
se musím ještě zmínit o zásadní skutečnosti, 
kterou je ukončení činnosti stávajícího dlou-
holetého ředitele naší základní školy PaedDr. 
Petra Krejzy k 31. 3. 2008. Proto vyhlásila 
Rada MČ konkurzní řízení na místo nového 
ředitele ZŠ, o kterém přinášíme informace na 
jiném místě tohoto čísla DPZ.

Vážení spoluobčané, doufám, že jsem vám 
podal o průběhu minulého roku dostačující 
informace. Pokud by byl z vašich řad zájem, 
mohu odpovědět na vaše případné dotazy 
jednotlivě, nebo například prostřednictvím 
setkání v našem radničním klubu, kam chodím 
diskutovat s našimi seniory.

Zdraví vás 
starosta Zbyněk Richter 

Vážení spoluobčané,

dovoluji si vás v začátku roku 2008 pozdravit a seznámit vás s průběhem roku 
2007 z pohledu událostí, které se dotkly nějakým způsobem různých oblastí 
života v naší městské části.
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Informace RMČ
Rada na svých zasedáních m. j.

č. 38 – 18. 10. 2007
schválila 
■ dokumentaci k územnímu řízení pro stavbu 

6 obytných rodinných domů Dolní Počernice 
– V Čeňku – I. etapa na pozemcích č. parc. 
1438/7, 1438/8 a 1438/10 v k.ú. Dolní 
Počernice a využití pozemků č. parc. 1576, 
1577 resp. 1578 pro připojení komunikace  
a inženýrských sítí pro navrhovanou stavbu

■ nákup hlukoměru P309 pro potřeby MČ
■ navýšení stávající ceny silničních panelů  

o 10% v souvislosti s jejich prodejem
■ konání kulturní akce Dolnopočernické váno-

ce dne 8. 12. 2007 a uvolnění 23 tis. Kč 
z rozpočtu MČ

■ konání Adventního setkání seniorů MČ dne  
9. 12. 2007 a uvolnění 27 tis. Kč z rozpočtu MČ

■ smlouvu s hl.m.Prahou o napojení objektu 
čp. 6 na poplachový monitorovací systém 
hl.m.Prahy

vzala na vědomí
■ informaci o výsledku dražby pozemku 

č.parc. 1346 v k.ú. Dolní Počernice, který 
MČ vydražila za 614 tis. Kč

č. 39 – 25. 10. 2007
schválila 
■ smlouvu na pronájem nebytových prostor 

v čp. 3 spol. Czechlands Solutions, s.r.o.  
s účinností od 1. 11. 2007

■ úpravu rozpočtu do měsíce října
■ použití daru od spol. BeA CS, s.r.o. ve výši 

100 tis. Kč takto: 10 tis. Kč – Babí léto 07, 
45 tis. Kč – vybavení infocentra a 45 tis.  
– publikace o Dolních Počernicích

■ záměr na vybudování caravankempu na 
pozemcích č. parc. 25 a 26

■ smlouvu s hl. m. Prahou o napojení čp. 3 na 
poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy

■ smlouvy o krátkodobých pronájmech neby-
tových prostor čp. 3, zámeckého parku  
a amfiteátru a pověřila Ing. Krále sjedná-
váním a podpisem těchto „žádostí“ a řeše-
ním alternativních žádostí na krátkodobé 
pronájmy výše uvedených objektů, které 
nelze posoudit dle parametrů schválených 
RMČ, včetně stanovení ceny za tyto pronáj- 
my a podpisem těchto „žádostí“

■ provedení terénních úprav na pozemku  
č. parc. 613 (zahradnictví Syrovátka), 
vybudování přístupové cesty, rozšíření vrat  
a opravu stávající kůlny a přístřešku na 
tomto pozemku

vzala na vědomí 
■ zprávu o hospodaření MČ za období  

1 – 9/2007 bez připomínek 
■ zprávu o hospodaření MŠ Duha a ZŠ za  

3. čtvrtletí 2007 bez připomínek 

č. 40 – 1. 11. 2007
schválila 
■ darovací smlouvu se spol. České nemovi-

tosti, a.s. na finanční dar pro MČ ve výši 
5 mil. Kč, který je určen pro financování 
oblasti kultury, školství, sociálních věcí  
a ochrany životního prostředí

■ vystavení objednávky ve výši cca 25 tis. 
Kč na digitální zaměření budov čp. 2 a 3 
(objekty u ul. Národních hrdinů)

■ prodloužení nájemní smlouvy panu Josefu 
Vavrouškovi na byt č. 2 v čp. 10 do 6. 11. 2009

■ dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebyto-
vých prostor v čp. 3 s panem Jiřím Klovrzou

vzala na vědomí 
■ informaci předsedy FV ZMČ o zjištěných 

závažných nedostatcích v hospodaření ZŠ

č. 41 – 8. 11. 2007
neschválila
■ prodloužení nájemní smlouvy p. Bukovcové 

na byt č.4 v penzionu ZŠ z důvodu potře-
by uvolnění bytů pro zajištění stabilizace 
pedagogického sboru ZŠ

schválila
■ návrhy smluv na pronájem sportovních 

zařízení v areálu ZŠ
■ uvolnění finančních prostředků z fondu 

odměn MŠ DUHA ve výši 23 tis. Kč na 
odměny zaměstnancům MŠ

■ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se spol. FASS, 
s.r.o. na provedení stavby „Revitalizace histo-
rického centra zámeckého areálu v Dolních 
Počernicích – likvidace ekologických zátěží, 
zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj pod-
porovaného území“, týkající se snížení obje-
mu vybraných prací a následně ceny díla

č. 42 – 15. 11. 2007
schválila 
■ program zasedání ZMČ dne 3. 12. 2007
■ zadání zpracování projektu na rekonstruk-

ci čp. 2 (mlýn+hosp.budova mlýna) panu 
Janu Hájkovi v celkové výši 360 tis. Kč 

■ podání žádosti spol. Počernický pivovar, 
s.r.o. o zřízení nového odběrného místa  
v čp. 3 pro potřeby této společnosti

č. 43 – 22. 11. 2007
neschválila 
■ návrh spol. Skanska Program Start, s.r.o. 

na vedení jednosměrné objízdné trasy ulicí 
Novozámeckou při uzavření jednoho jízd-
ního pruhu ul. Českobrodské při realizaci 
výstavby „Bytový areál Jahodnice“

č. 44 – 6. 12. 2007
pověřuje 
■ starostu, vypracováním výzvy MHMP k pro-

vedení úkonů, které by vedly k odstranění 
zahrádkářské kolonie přilehlé k přírodní 
rezervaci V Pískovně v souladu s ÚP

■ zástupce starosty zajištěním realizace pře-
chodu pro chodce v ul. Nad Rybníkem

vzala na vědomí 
■ zprávu o hospodaření MČ za období  

1 – 10/2007 bez připomínek 
■ rezignaci Dr. Krejzy na funkci ředitele ZŠ  

s 31. 3. 2008

neschválila 
■ žádost o prodloužení nájemní smlouvy 

pí Bukovcové na byt č.4 v penzionu ZŠ 
(čj.2967/2007) a trvá na svém usnesení 
č.41.2 ze dne 8.11.2007

vyhlásila 
■ konkurzní řízení na funkci ředitele Základní 

školy, Národních hrdinů 70, Praha 9 - Dolní 
Počernice 

schválila

■ „Manuál pro zabezpečení provozu Regi-
onálního informačního centra v Dolních 
Počernicích“ 

■ záměr OOP MHMP na prodej částí pozem-
ků č.parc. 1361/3, 1438/1 a 1607 o cel-
kové výměře cca 10 000 m2 a požaduje 
zachování funkčního využití „VV – veřejné 
vybavení“ s důrazem na využití pro zaří-
zení sociální péče a s ním souvisejících 
doprovodných aktivit

■ smlouvy o nájmu nebytových prostor  
v č. p. 3 s nájemci Voodmin, s.r.o., Počernický 
pivovar, s.r.o. a Czechlands Solutions, s.r.o.

■ objednávku p. Štefanu Mihalikovi na opra-
vu střechy na skladech hřbitova v ceně  
68 500 Kč (bez DPH)

č. 45 – 13. 12. 2007
schválila
■ smlouvu o poradenské činnosti a poskyto-

vání služeb při získávání veřejné podpory 
se spol. Optimus Consult&Invest, a.s. za 
účelem získání fin.prostředků z „Norských 
fondů“ na nástavbu staré budovy ZŠ

vzala na vědomí
■ zprávu o hospodaření MČ za období  

1 – 11/2007 bez připomínek 

nesouhlasí 
■ s pokračováním průjezdu nákladních souprav 

Metrostavu bez projednání v samosprávných 
orgánech MČ Praha - Dolní Počernice a pově-
řuje starostu oslovením všech organizací, kte-
ré mohou být v této věci zainteresovány

č. 46 – 3. 1. 2008
schválila
■ úpravu rozpočtu do měsíce prosince 2007
■ odměnu ředitelce MŠ DUHA 

č. 47 – 7. 1. 2008 
jmenovala 
■ členy konkurzní komise pro posouzení 

uchazečů o funkci ředitele ZŠ

Informace RMČ  �2  Úvodník



č. 48 – 15. 1. 2008 
vzala na vědomí
■ zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaře-

ní MČ v r. 2007 a příkaz starosty č. 1/08 
k přijetí opatření k odstranění nedostatků 
vyplývajících z tohoto zápisu

■ zprávu o výsledku finanční kontroly, prove-
dené pracovníky ÚMČ v ZŠ a MŠ DUHA

schválila 
■ nové znění Smlouvy o poskytnutí služeb  

v souvislosti s vydáním kladného sta-
noviska k umístění reklamních zařízení  
v k.ú.Dolní Počernice

■ zadání zpracování cenového propočtu pro-
jektu rekonstrukce a modernizace staré 
budovy ZŠ za cenu cca 58 tis. Kč

■ účast MČ Praha-Dolní Počernice v soutěži 
o nejlepší webové stránky a elektronické 
služby „Zlatý erb 2008“

pověřila 
■ Komisi investic, výstavby a údržby vydává-

ním stanoviska za MČ Praha-Dolní Počer-
nice v rámci stavebního a územního řízení, 

týkajícího se výstavby rodinných domů  
v k.ú. Dolní Počernice

■ tajemníka ÚMČ zajištěním náhradního 
ubytování pro nájemníky čp. 45 – hájovna

■ Ing. Krále zajištěním zahájení rekonstrukce 
čp. 45 ihned po uvolnění objektu

č. 49 – 31. 1. 2008 
schválila
■ odpis pohledávky ve výši 2800 Kč na zákla-

dě usnesení OS pro Prahu 10, kterým se 
zastavuje řízení ve věci výkonu rozhodnutí 
prodejem movitých věcí povinného 

■ dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu 
bytu paní Bukovcové o prodloužení doby 
nájmu do 30. 6. 2008

■ dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebyto-
vých prostor v čp. 3 ze dne 22. 6. 2007 se 
spol. Počernický pivovar, s.r.o.

■ dohodu o stanovení počtu tříd a dětí v MŠ 
DUHA s účinností od 1. 9. 2008

■ smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi 
ZŠ a Indian corral W.I.

8. zasedání 15. 10.2007
Přítomni všichni zastupitelé a jako pozvaný host 
Mgr. Jilečková (Finanční poradenství s.r.o.).

Zahájení 17.05 hod, ukončení 21.15 hod.

Zastupitelstvo vyslechlo informaci Mgr. Jilečkové 
a po diskusi revokaci předchozího usnesení 
schválilo upravený záměr na využití objektů 
bývalého mlýna (č.p.2).

Zastupitelstvo pověřilo Dr. Tomáše Jirsáka  
a Petra Stránského, aby zastupovali MČ při 
dražbě pozemku č.parc. 1346 v k.ú. Dolní 
Počernice (mezi drážními tělesy).

V „okénku občanů“ seznámil p. Jiřička pří-
tomné s problémy s investorem rekonstrukce 
Pilníkovské ulice při projednávání stížnosti na 
poškození rodinného domku manž. Jiřičkových. 
Zastupitelstvo pověřilo Ing. Krále urgencí zpra-
cování příslušného znaleckého posudku, aby 
byl získán podklad pro vyřešení tohoto sporu. 

Zastupitelstvo uložilo pracovní skupině ZMČ 
ve věci vyhodnocení akustické situace na Vinici 
urychleně podat písemnou zprávu EMČ.

Po projednání kalkulace Mgr. Šantla se zastu-
pitelstvo rozhodlo nepřehodnocovat dřívější 
usnesení o prodeji bytových domů.

V souvislosti s realizací silničních staveb a dal-
ší zástavbou byl starosta pověřen předběžně 
jednat o úpravách hranic katastrálního území 
Dolní Počernice se sousedními MČ.

Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem 
smlouvy o dílo s firmou FASS na realizaci pro-
jektu „Revitalizace historického centra zámec-
kého areálu“. 

■ záměr na zbudování mateřského centra v čp. 3
■ bezplatné užívání suterénní místnosti v čp. 

10 pro potřeby Dolnopočernického chrá-
mového sboru 

■ dohodu o užívání části pozemku č. parc. 
1340/26 pro stavbu Zkapacitnění propustku

pověřuje 
■ starostu projednáním majetkového vypořá-

dání se zástupci TJ Sokol týkajícího se veli-
kosti pozemků určených k vzájemné směně

■ starostu vypracováním a podáním žádostí 
o dotaci z rezerv HMP na r. 2008:
1. rekonstrukce čp. 3 
2. neinvestiční dotace do ZŠ na její vybavení
3. rehabilitace zámeckého parku

vzala na vědomí 
■ termín zápisu do MŠ DUHA – 16. a 17. 4. 

2008 a kritéria pro přijímání dětí do MŠ
■ zápis z jednání Školské rady dne 10. 1. 2008

Ing. Hana Jaklová
zástupce starosty MČ

9. zasedání 13. 12. 2007
Přítomni všichni zastupitelé a jako pozvaný 
host Ing. Vosecký (České nemovitosti) 

Zahájení 17.05 hod, ukončení 20.55 hod.

Zastupitelstvo neschválilo dohodu o vyřeše-
ní duplicitního vlastnictví č. parc. 1328/14,  
a požaduje, aby tento pozemek byl zapsán ve 
prospěch MČ Praha – Dolní Počernice.

Zastupitelstvo schválilo podmínky rozpočtové-
ho provizoria na 2008.

Zastupitelstvo schválilo návrh na změnu územ-
ního plánu v souvislosti s výstavbou areálu 
Pneu Šafránek.

Po vyslechnutí informací ing. Voseckého se 
zastupitelstvo vyjádřilo k požadované změně 
územního plánu v oblasti Za Luhem - K Zámku.

V „okénku občanů“ informoval ředitel ZŠ o své 
rezignaci k 31. 3. 2008.

Zastupitelstvo se dohodlo na strategii rekon-
strukce a využití objektů bývalého mlýna  
a pivovaru.

Zastupitelstvo revokovalo své usnesení o prodeji 
čp. 72 a schválilo pronájem tohoto objektu.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu skupiny, 
zabývající se akustickou zátěží v MČ a schválilo 
další postup její činnosti.

Zastupitelstvo schválilo provedení úprav 
územního plánu na č. parc. 25 a 26 v k.ú. Dolní 
Počernice. 

Toto jsou pouze stručné informace o jed-
náních ZMČ. Úplný text zápisu je k dis-
pozici na ÚMČ a na webových stránkách 
www.praha-dpocernice.cz

Dr. Tomáš Jirsák

Upozornění
Dovolujeme si upozornit, že v naší MČ pro-
bíhají v období vegetačního klidu odborné 
práce na rekonstrukci stromového patra. 
Jedná se o prořezy korun stromů, úpravy 
keřových skupin, ale také o kácení suchých 
a neperspektivních stromů. V této souvis-
losti si dovolujeme upozornit, že jakákoliv 
manipulace s odpadní dřevní hmotou se 
strany obyvatel může být prováděna pou-
ze na základě písemné nebo ústní dohody  
s úřadem městské části. V opačném případě 
a zejména při nekontrolovaném odvozu dře-
va bude tato skutečnost vnímána vedením 
MČ jako krádež a zjištěný viník se bude zod-
povídat v přestupkovém, či trestním řízení. 
Pro informaci uvádíme, že jeden krychlový 
metr odpadní dřevní hmoty je možno získat 
po složení částky 200 Kč do pokladny ÚMČ 
na základě výše uvedeného postupu.

Úřad MČ Praha – Dolní Počernice

Oznámení 
o vyhlášení 
výběrového řízení
Úřad městské části Praha – Dolní Počernice 
zastoupený tajemníkem Ing.Josefem Stříškou 
vyhlašuje dne 5. 2. 2008 výběrové řízení na 
obsazení pracovního místa 

referent/referentka
 státní správy a samosprávy

sjednaný druh práce: referent stavebního oddě-
lení ÚMČ Praha – Dolní Počernice s místem 
výkonu práce hl. m. Praha, v 8.* platové třídě

Informace ZMČ

�  Informace ZMČ
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V roce 2008 bylo z rozpočtu hl.m.Prahy zatím schváleno přistavení pouze 
2 kontejnerů pro naši MČ. Stanoviště byla vybrána tak, aby byly zastou-
peny obě poloviny obce. 

■ ul. Úpická (u kontejnerů na tříděný odpad)
■ ul.Nad Rybníkem (konečná MHD č. 163)

Ing. Josef Stříška, v.r., tajemník úřadu
za správnost: Hana Moravcová, tel. 281021090

CENÍK ZA VYUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU HL. M. PRAHY PRO ROK 2008 VČ.19%DPHPOZOR – SBĚR 
BIOODPADU
Vážení,
na základě nabídky Magistrátu hl.m.Prahy, 
bude i v letošním roce proveden sběr biood-
padu pomocí velkoobjemových kontejnerů 
(VOK) na území naší MČ.

SLUŽBA BUDE POSKYTNUTA V NÁSLEDUJÍCÍM 
REŽIMU:

v sobotu 19. 4. 2008 
od 9.00 do 12.00
bude přistaven kontejner na stanovištích:

 1. Úpická
 – u kontejnerů na tříděný odpad

 2. V Ráji – u fotbalového hřiště

 3. V Čeňku – u parčíku

 4. Nad Rybníkem
 –  konečná bus. 163

■ po celou dobu bude odborná obsluha 
monitorovat jeho naplňování bioodpadem, 
evidovat počty návozů a zodpovídat za čis-
totu vysbíraného bioodpadu

■ VOK je určen pouze trvale hlášené občany 
v Praze

■ druh sbíraného bioodpadu: listí, tráva, větve, 
neznečištěná zemina, příp. kuchyňský biood-
pad rostlinného původu; NE živočišné zbytky

V rámci pilotního projektu nebude k dispozici 
mobilní drtič nebo štěpkovač, proto by bylo vhod-
né např. přinesené větve upravit na menší kusy.

Do kontejneru je zakázáno odkládat živnos-
tenský odpad!!

ÚMČ Praha-Dolní Počernice 

Odpady
Směsný odpad, vč.nákl. na energetické využití a odstranění
objem / hmotnost / četnost obsluhy 1x 14 dní 1x týdně 2x týdně 3x týdně
70 litrů / 10 kg 1,146 Kč 2,075 Kč 3,918 Kč 5,760 Kč
80 litrů / 10 kg 1,145 Kč 2,105 Kč 3,920 Kč 5,929 Kč
110 litrů / 14 kg 1,360 Kč 2,507 Kč 4,780 Kč 7,075 Kč
plastové pytle / 14 kg 1,360 Kč 2,507 Kč 4,780 Kč 7,075 Kč
120 litrů / 14 kg 1,366 Kč 2,532 Kč 4,757 Kč 7,071 Kč
240 litrů / 22 kg 2,208 Kč 4,141 Kč 8,154 Kč 11,591 Kč
360 litrů / 36 kg 3,239 Kč 5,884 Kč 11,175 Kč 16,304 Kč
660 litrů / 54 kg 5,688 Kč 9,906 Kč 16,014 Kč 28,299 Kč
1100 litrů / 87 kg 7,840 Kč 14,553 Kč 27,820 Kč 41,098 Kč
Separace, vč. využití - papír
objem / četnost obsluhy 1x 14 dní 1x týdně 2x týdně 3x týdně
120 litrů 2,135 Kč 3,529 Kč
240 litrů 3,325 Kč 5,253 Kč 7,009 Kč
1100 litrů 8,026 Kč 12,056 Kč 23,894 Kč 34,549 Kč
Separace, vč. využití - nápojové kartony
objem / četnost obsluhy 1x 14 dní 1x týdně 2x týdně 3x týdně
240 litrů 1,803 Kč 3,346 Kč 6,302 Kč
1100 litrů 7,115 Kč 11,660 Kč 22,348 Kč
Separace, vč. využití - sklo
objem / četnost obsluhy 1x 14 dní 1x týdně 2x týdně 3x týdně
120 litrů 2,310 Kč 4,399 Kč
240 litrů 1,972 Kč 3,709 Kč 7,110 Kč
1100 litrů 9,386 Kč 17,406 Kč 28,414 Kč
Separace, vč. využití - plasty
objem / četnost obsluhy 1x 14 dní 1x týdně 2x týdně 3x týdně
120 litrů 2,225 Kč 3,710 Kč
240 litrů 3,534 Kč 5,697 Kč 7,636 Kč
1100 litrů 13,245 Kč 24,892 Kč 37,270 Kč

paušální poplatek za 1 kg - podle komodity, v případě, že podnikatelský subjekt nebude 
požadovatnádobu na separ. odpad může využívat nádoby na separovaný odpad pro občany, při 
nasmlouvaném min. ročním množství vyseparovaného odpadu 50 kg papír, 50 kg sklo, 20 kg 
plasty, 20 kg nápojové kartony

papír 4.85 Kč/kg
nápojové kartony 11.80 Kč/kg
sklo 2.23 Kč/kg
plasty 13.41 Kč/kg

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

termíny přistavení: 11. 3. 2008 (odpoledne)

Nebezpečný 
odpad

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v roce 2008 
na území Dolních Počernic.

termín: 13. 5. 2008, 12. 8. 2008, 11. 11. 2008

ZASTÁVKY SBĚRNÉ TRASY DOBA STÁNÍ

křižovatka ulic
Třebihošťská - Podkrkonošská 15.00 - 15.20

křižovatka ulic
Bohuslavická - Listopadová 15.30 - 15.50

Odpady  �
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VýSTAVA KERAMIKY  
pro byt i zahradu 
(… květináče, nádobky, misky…) 

Galerie Olgy Stárkové,GALERIE / ATELIER , 
Novozámecká 375, Dolní Počernice 

ve dnech 24. 3, 28. 3. 29. 3.  
a 30. 3. 2008 
otevřeno 15,00 –18,00 hod. 
Poté do 15. dubna 2008 otevřeno nepravi-
delně – návštěvu v galerii lze telefonicky 
dohodnout na tel. č. 737 111 482

pozvánka

V roce 2006 bylo otevřeno nově postavené divadlo  
v Horních Počernicích pod správou Kulturního centra 
Horní Počernice. V divadle hostují profesionální i ama-
térské divadelní soubory, hudební skupiny…

Pestrý program zahrnuje činohru, balet i pohádková 
představení pro děti. Podrobný program je k nahlédnutí 
na webových stránkách divadla: 

www.divadlopocernice.cz

Divadlo 
Horní Počernice

Divadlo Horní Počernice 
Votuzská 379/11

Tel.: kancelář 281 920 326
Tel.: pokladna 281 860 174
e-mail divadlo@pocernice.cz

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DOLNÍ POČERNICE 
ve spolupráci s MATEŘSKOU ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLOU, DĚTSKÝM DOMOVEM  
a OBČANSKÝM SDRUŽENÍM POČIN 
vás zvou na

VÝSTAVU 
VELIKONOČNÍ INSPIRACE 
spojenou s ukázkami tradičního pečiva, vizovického pečiva, drátování, zdobení kraslic, pletení 
košíků a pomlázek a ukázkami dalších tradičních velikonočních technik,

která se uskuteční

v SOBOTU 8. března 2008 

a v NEDĚLI 9. března 2008
vždy od 10.00 do 17.00 hodin

ve stodole pensionu Český statek a informačním centru

ul. Stará obec čp.7 a čp. 6 v Praze – Dolních Počernicích

TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ OBČERSTVENÍ

Výstava bude (na požádání) přístupna ještě v pondělí 10. 3. 2008

 

„NESEME MORANU ZE VSI“ 
V neděli dne 9. 3. 2008 od 14.00 hodin
Průvod vychází od venkovního pódia v zámeckém parku

DOPRAVA

 VLAK: z Masarykova nádraží ve směru na Kolín

AUTOBUSY MHD: Palmovka č. 109, Želivského č. 208, Nádraží Hostivař č.163 a Hloubětín č. 110



NONRO©KFEST ANTE PORTAS
Chtělo by se mi použít parafrázi známého 
„modří již tuší“ – tak tedy: fandové (a fanyn-
ky, abych byl „politicky korektní“) FESTu 26 
již tuší. Ano, s blížící se jarní rovnodenností 
můžeme u jisté části zejména mladších oby-
vatel Dolních Počernic a více či méně vzdále-
ného okolí pozorovat zvláštní změny v chování. 
Jsou jacísi nervní, ráno nemohou dospat, co 
chvíli vybíhají k nejbližší obecní vývěsní desce 
či plakátovací ploše, stále znovu vypisují do 
adresního řádku svého webového prohlížeče 
adresu www.fest26.cz a telefonují kamará-
dům (a kamarádkám) se stále stejným dota-
zem: „Tak co? Už něco víš?“ A není divu. 
Jejich vnitřní biologické hodiny již za ta léta 
navykly a správně upozorňují, že se jistě blíží 
další půlročník všemi tak netrpělivě očekáva-
ného FESTu 26. A já mohu za generální štáb 
FESTu 26 prohlásit, že „ani tentokrát očekávání 
nezklameme“! Jak velí tradice, bude název 

POČIN o svých počinech

Den otevřených dveří
kdy:  26. 4. 2008 od 10.00 hodin
kde:  areál Jezdeckého klubu POČIN, 
 V Ráji, Dolní Počernice
vstupné:  tvrdé pečivo, mrkev, jablíčka

Na co se můžete těšit? 
 ■ ukázky jezdeckého výcviku

 ■ parkurové skákání

 ■ hipoterapie

 ■ trénink koní

 ■ voltiže

Přijďte se na nás a naši činnost podívat

informace: www.jk-pocin.unas.cz

Počin  ��  Velikonoce 2008

sedmnáctého půlročníku vyjadřovat skuteč-
nost, že jeho pořádáním oslavujeme již 9. rok 
provozu Klubu 26. Název NonRo©kFest záro-
veň ale také znamená, že se zdaleka už nejed-
ná jen o „klasický“ rockový festival. Tradicí  
FESTu 26 naopak je, se pokud možno žán- 
rově ani stylově nevymezovat. Nabízíme tedy 
velkou pestrost hudebních směrů, ale i výtvar-
ných a zobrazovacích umění. Další tradiční 
vlastností FESTu 26 je jeho „lidovost“. Záměrně 
na něj nezveme hvězdy a ikony, ale naopak 
se snažíme dávat prostor těm méně známým. 
Cílem je, umožnit jim prezentovat se před 
širším publikem, ale zároveň být dosažitel-
ným příkladem a inspirací. I proto je vstupné 
na FEST 26 pouhých 15 Kč/den. A přes to je 
FEST 26 festivalem benefičním, to znamená, 
že veškerý zisk (po odečtení nevyhnutelných 
výdajů, jako jsou pronájem zvukové aparatury 
nebo mobilních WC) věnujeme na Adopci na 
dálku. Přijďte se tedy i vy podívat a udělejte 
tak mnoho dobrého naráz: osvěžte se kvalit-
ní hudbou, pěknými výstavami a projekcemi, 
povzbuďte prorážející hudebníky a výtvarní-
ky, potěšte nás – pořadatele a v neposlední 
řadě přispějte na velmi dobrou věc, totiž na 
podporu studia dětí v chudých částech svě-
ta. Co více si přát? A které že večery můžete 
strávit takto bohulibě? Jestliže nás na podzim 

z našeho tradičního termínu vytlačil slon Lin-
hart, tentokrát na jaře to udělaly Velikonoce. 
Proto se náš festival tentokrát bude konat až  
v pátek a sobotu po Pondělí velikonočním, 
tedy 28. a 29. března 2008. Čekají vás dvě 
hudební scény, výstava, samozřejmě bar aj. 
Podrobný program naleznete na tradičních 
černobílých plakátcích a na našich webových 
stránkách (www.fest26.cz). A ještě jednu 
parafrázi na závěr: „Přijďte, vizte, pomozte!“

Havran
generální prezident FESTu 26

Občanské sdružení POČIN
– počernická iniciativa
U Koní 592
tel.: 281 931 131, 737 766 383, 603 212 272
konto: Poštovní spořitelna 158412996/0300 
pocin@volny.cz
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CO JE NOVÉHO V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V listopadu loňského roku rezignoval PaedDr. Petr Krejza na funkci ředitele ZŠ k 31. 3. 2008  
a současně oznámil odchod do důchodu.

ÚMČ vypsal dle znění Školského zákona výběrové řízení na funkci ředitele školy. Konkurzní komi-
se složená ze zástupců Školní inspekce, Magistrátu HMP, naší ZŠ (odborného pedagogického 
zástupce a psychologa) a úřadu MČ posuzovala osm přihlášených uchazečů, kteří podmínky 
výběrového řízení splnili.

Jako nejvhodnější uchazeč byl vybrán učitel naší ZŠ pan Bc. Jiří Schwarz. Rada MČ schválila výsle-
dek výběrového řízení a k 1. 4. 2008 byl pan Bc. Jiří Schwarz jmenován do funkce ředitele školy.

Přejeme novému řediteli dobrý start, hodně pracovního úsilí a pevné nervy – bude je potřebovat. 
Úřad MČ bude jeho pracovní úsilí nejen podporovat, ale bude i nápomocen v řešení problémů, 
kterých je nemálo.

Současně chci za ÚMČ vyslovit poděkování odcházejícímu PaedDr. Petru Krejzovi za mnohaletou 
práci ve funkci ředitele školy a vyslovit uznání za mimořádný přínos v oblasti kulturní činnosti 
ZŠ a naší obce.

Ing. Hana Jaklová, zástupce starosty

Na adventním věnci jsme zapalovali 2. svíčku, 
když se konal na naší škole Den otevřených 
dveří. Všichni byli srdečně zváni k prohlídce 
současných prostor ZŠ. Každý, kdo přišel, si tu 
našel to své – babičky a dědové přišli zavzpo-
mínat, rodiče se potěšit pracemi svých dětí. 
Mohli porovnat útulnost zdejší školy s obřími 
školami na sídlištích.

K vánoční náladě přispěla výzdoba, koledy 
i pracovní dílny v každé třídě, odkud si kaž-
dý mohl odnést svůj vlastnoručně vyrobený 
vánoční dárek.

Ve školní jídelně byla otevřená vánoční prodejní 
výstava žákovských prací. Děti ze všech ročníků 
s chutí vytvářely dárky pro své blízké – svíčky, 
svícny, malované hrnky, vázy, misky, advent-
ní věnce, květináče, keramické obrázky a další 
drobnosti pro radost a vánoční pohodu.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat našim 
dětem za úsilí a snahu, se kterými tvořily 
vánoční výrobky a za pomoc při organizaci 
tohoto náročného dne. Ze srdce děkujeme 
rodičům, kteří svou návštěvou a koupí potěšili 
každého z nás. Výtěžek z prodejní výstavy si 
každá třída a školní družina využije po svém.

Kolektiv učitelů ZŠ

Základní škola

Den 
otevřených 
dveří v ZŠ
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ZIMA
ZIMA, ZIMA UŽ JE TADY,

POSTAVÍME SNĚŽNÉ HRADY
A K NIM VELKÉ SNĚHULÁKY,

VIDĚT BUDOU Z BLÍZKA, Z DÁLKY.
HLÍDAT BUDOU VE DNE V NOCI

JAKO HRADNÍ VOJÁCI.

ZIMA ALE BRZO SKONČÍ,
DĚTI SE S NÍ HEZKY LOUČÍ.

CHTĚJÍ JEŠTĚ NA HORY,
TAM JSOU SNĚHU HROMADY.

AŽ SE VRÁTÍ ZPĚT,
JARO TADY BUDE HNED  

– VYKVETE JIM KVĚT,
SNĚŽNÉ HRADY ROZTAJÍ,
VŽDYŤ UŽ PTÁCI ZPÍVAJÍ  

– HURÁ, HURÁ,
JARO JE TU ZNOVA.

Složily děti 1. třídy

A jak to víme? Úplně jednoduše. Byly jsme 
totiž u zápisu. 

Ve dnech 16. a 17. 1. 2008 proběhl na zdejší 
ZŠ zápis dětí do 1. třídy. S radostí jsme kvito-
valy nárůst počtu budoucích žáčků. Dostavilo 
se 31 dětí se svými rodiči, z nichž 5 uvažuje 
o odkladu.

Děti byly naprosto bezprostřední, veselé  
a usměvavé. Ukázaly nám svou šikovnost i 

hravost a v mnohém překvapily i své rodiče, 
kterých se nervozita dotkla určitě více než 
jejich potomků.

Informace o novém školním roce 2008/2009 
najdete průběžně na vývěskách naší školy, 
mateřské školy, městské části a ve zpravodaji. 
V květnu se uskuteční schůzka rodičů budou-
cích prvňáčků s třídní učitelkou. 

Kolektiv učitelek 1. stupně

Budeme 
mít šikovné 

prvňáčky!

Nové státní gymnázium  na Černém Mostě ?

Nové? Ne tak docela. Gymnázium Praha 9, 
Chodovická 2250  už od ledna tohoto roku  
začíná připravovat  nové prostory pro své 
budoucí studenty. Od září 2008 bude otevře-
no jeho detašované pracoviště na Černém 
Mostě v areálu  Základní školy  Vybíralova, 
Praha 14 (jedná se o samostatný oddělený 
pavilon).

Zájemci o studium z řad žáků 5. a  9. ročníků 
ZŠ budou mít možnost studovat na Černém 
Mostě a rozvíjet své schopnosti v příjemném 
a vstřícném prostředí nedaleko konečné sta-
nice metra trasy B. Naše gymnázium přijímá 
pro příští školní rok studenty do dvou prim 
osmiletého studijního cyklu a do jednoho 
prvního ročníku čtyřletého studijního cyklu. 

Přijímací zkoušky čekají pouze žáky 5.tříd. 
Letošní absolventi 9.ročníků ZŠ budou výji-
mečně přijati pouze na základě svého dosa-
vadního prospěchu z  posledních dvou let. 

Podrobnější informace lze získat na tel.: 
281921487 nebo na www.gymnchod.cz

Těšíme se na naše budoucí studenty a všem 
držíme palce!

Mgr. Z.Suchomelová
zástupce ředitele gymnázia

Gymnázium
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V úterý 5. února 2008, den před tzv. Popeleční středou, kterou končí (dle liturgického kalendáře) doba 
hojnosti a veselí, vyšel do ulic zhruba dvěstěhlavý průvod roztodivných masek, aby tak i v Počerni-
cích oprášil tento starodávný lidový zvyk. Hlavními pořadateli byla naše MČ spolu se základní školou  
a občanským sdružením Počin, ke kterým se přidal bezpočet zdejších i „přespolních“ masopust-
níků. Veselému, skotačivému průvodu se dostalo vřelého přijetí v Medianu spol. s. r.o., Café baru  
a restaurantu Léta Páně, dětském domově, pensionu Český statek, dále i na místním úřadě, který krom 
drobných pozorností předal aktérům i hromadu koblih upečených v dolnopočernické pekárně manželů 
Zelenkových, dále pak ve firmě BeA CS s.r.o., cukrárně Hany Kaucké, koloniálu Lenky Lefnerové, firmě 
ALFA - diamantová technika, textilu Zdenky Papežové, chráněné dílně sv.Prokop U červeného javoru, 
mateřské škole Duha, Pneuservisu p. Schuberta (generálnímu sponzorovi letošního masopustu), Snack 
baru U Koníčků, firmě ELKOM a.s., koloniálu U Janatů, galerii p. Olgy Stárkové a hotelu Svornost.

O radostné atmosféře, která v průvodu i při diskotéce v hotelu Svornost panovala, více vypovídají 
naše fotografie.

MČ Praha - Dolní Počernice děkuje i p. Jarce Krčálové za hmotný příspěvek, kterým přispěla na celko-
vou režii, aniž byla (žel) odměněna řádným tanečkem v kole.

Obdobné poděkování patří i panu Martinu Mikulenčákovi, který ochotně, již po několik let, zapůjčuje 
terénní vůz Hummer pro pochodem znavené členy vyhrávající kapely. 

Vlasta Václavková

Dolnopočernický 
MASOPUST
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DRAKIÁDA 
Tradiční zábavou na podzim je pouštění draků.

Také naše děti se na pouštění svých dráčků v přírodě moc těši-
ly. Počasí nám sice nepřálo, ale věděli jsme si rady. Proč by 

nemohla „ Drakiáda“ proběhnout trochu jinak?

Vždyť draci jsou také v pohádkách. Zahrajeme si na 
pohádku! Nápad se stal skutečností a pod našima 

rukama vyrostl z barevných krabic tříhlavý drak 
i hrad. Děti vyráběly korunky, korále, šaty 
pro princezny, dráčky na cvičení… V ranních 
hrách bylo o zábavu postaráno.

V papírovém hradu si dostatečně užily hru. 
Ze stolů, dek a kostek vznikala sousední krá-
lovství, probíhaly královské návštěvy.

Největší radost přinesl dětem závěr „Drakiády“. 
Uspořádali jsme královský ples, kde nechyběla 
královská hostina, ani rytířský turnaj.

Věříme, že pohádková „Drakiáda“, na jejíž pří-
pravě se ochotně podíleli i rodiče, přinesla chvíle 

pohody.

Zorka Kubíková, učitelka MŠ

Mateřská škola 
DUHA 
Svatoňovická 587,
Praha - Dolní Počernice
e-mail: skolka@dpocernice.cz
tel.: 281931336

Vyhlašuje ve dnech 

16. a 17. 4. 2007 
od 13,00 – 17,00 hod.

ZÁPIS 
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis se koná pro děti s trvalým bydlištěm v Praze - Dolních Počernicích, v budově MŠ 1. patro, 
ředitelna MŠ.

Mateřská škola je 4-třídní s kapacitou 100 dětí, s dětmi pracují kvalifikovaní zaměstnanci a vyškolený 
personál, max. počet dětí na třídu je 25. Pro školní rok 2008/2009 je 28 volných míst.

Zájmové aktivity dle výběru rodičů,v současnosti probíhají na MŠ aktivity: keramika,taneční kroužek, 
seznamování dětí s angl. jazykem, aerobik. Zajišťujeme pro děti pravidelná divadelní představení, akce 
školy k různým svátkům dle ročního období, akce pro děti – oslava MDD, karneval, rozloučení s předško-
láky, ozdravné pobyty pro děti na podzim a v zimě (ŠvP). Výlety dle finančních možností školy a rodičů. 

Informace o naší Mateřské škole získáte na webových stránkách www.praha-dpocernice.cz.

Nabízíme také poradenství a spolupráci s OPPP, logopedickým centrem a ZŠ. 

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dítěte s doklady: občanský průkaz, rodný list dítěte.

Těšíme se na vás.
Kolektiv zaměstnanců MŠ

Mateřská škola

12  Mateřská škola

Oznámení
ZŘÍZENÍ BABYCENTRA
Městská část Praha – Dolní Počernice uvažu-
je o zřízení BABYCETRA pro předškolní děti  
v prostorách nově zrekonstruovaného kultur-
ního centra (bývalý pivovar).

Zájemci o provozování tohoto zařízení mohou 
podat písemnou žádost do podatelny ÚMČ.

Bližší informace poskytne zástupce starosty 
Ing. Miloslav Král (tel. č. 2 810 210 95, e-mail 
dpocernice@dpocernice.cz)



Vážení přátelé, 
máme za sebou první sportovní akce letošní-
ho roku. 

Již v lednu proběhl 9. ročník turnaje O pohár 
Dětského domova a Základní školy v Dolních 
Počernicích. Tento “open” turnaj vyhrá-
lo družstvo N. K. Krajánků. Děti z domova 
nastoupily ve třech různých týmech. Výtěžek 
byl věnován Dětskému domovu.

 2. - 3. 2. 2008 se konala první akce letošního 
Dětského domov Cupu – podrobněji viz níže.

A týden na to probíhal nohejbalový turnaj, 
kde hráli děti, rodiče a přátelé.

Dětský domov a Školní jídelna D. P.
Národních hrdinů 1, 190 12 Praha 9
281930129, 602/873693
dd_dolpoc@volny.cz, www.dddp.wz.cz

Dětský domov

Přes velké finanční problémy začal 5. roč-
ník dětského domov Cupu 2008 – soutěž  
o nejvšestrannější sportovní dětský domov.  
V letošním roce je složen z turnaje družstev ve 
stolním tenise. Následuje soutěž v běžeckém 
trojboji – 10. ročník Memoriálu Lucie Hanušo-
vé. Dalším dílem je 5. ročník turnaje v kopané  
– v letošním roce O pohár fotbalové repre-
zentace ČR. Dále Prevencí proti nehodám 
– soutěž na kolech se vzdělávací částí a to ve 
spolupráci s Městskou policií Praha. Na závěr 
Slavnostní vyhlášení. Pořadí určí počet získa-
ných bodů v jednotlivých dílech.

4. ROČNÍK TURNAJE DRUŽSTEV  
VE STOLNÍM TENISE
I když se tohoto turnaje zúčastnilo pouze 17 
týmů, tak nasazení bylo veliké a sportovní 
úroveň vysoká. Aga production dobře při-
pravila vlastní turnaj a to včetně rozhodčích  
a oběda. O zbytek se postaral Dětský domov 
a Školní jídelna Dolní Počernice a 1. sportovní 
občanské sdružení. Nejvíce byly spokojeny 
děti z Ústí nad Labem - Severní terasa. Na 
místě druhém skončil domov z České Lípy, tře-
tí pak Jemnice a na čtvrtém místě další domov  
z Ústí nad Labem, tentokrát Střekov. Trojná-

sobný vítěz celého Dětského domov Cup Hor-
ní Slavkov skončil šestý, když prohrál v zápase 
o 5. místo s Jeseníkem. I domácí domov mohl 
být spokojen, skončil na 7. místě a získal ješ-
tě pohárek. Velké díky patří pořadatelům  
a především sponzorům. Tím hlavním byl 
Accor hotels – jejich zaměstnanci věnova-
li výtěžek z tomboly na tuto akci, dále pak 
Aquita, České dráhy, Top hotel a Sabe. 

 Všem velké díky za podporu a pomoc při prv-
ním dílu Dětského domov Cupu.

Martin Lněnička, ředitel 

Dětský domov 
Cup 2008 
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Čtvrť V Ráji se rozkládá v západní části katastru 
obce a dnes vlastně už patří k širšímu centru. 
Tvoří ji ulice V Ráji, Záblatská, Novozámecká 
a na ně kolmé ulice Studenecká, Kněžická, 
Vlčická a Jana Bílka. Západní hranice je dnes 
nezřetelná – vlastně touto čvrtí nejen sousedí-
me, ale i pokračujeme nepřerušenou uliční sítí 
do Hostavic. Na jihu je čtvrť V Ráji ohraničena 
železniční dráhou a na východě ulicí Národních 
hrdinů s mnohem starší zástavbou. Severní, 
přirozenou hranicí tvoří říčka Rokytka.

Různé představy a lidové výklady se pojí  
k názvu V Ráji. Dnes se jazykovědci přiklánějí 
k názoru, že pomístní názvy Ráj, V Ráji, které 
známe i z dalších obcí a měst (např. Pardubi-
ce, Holice, Ostřešany nebo Golčův Jeníkov), 
znamenají původně místo mokré až bažinaté, 
vlhké – a tudíž životadárné, úrodné, a proto 
nazývané Ráj. Není náhodou, že tato území 
využívaly ve středověku vojenské oddíly k utá-
boření – na loukách tu byl totiž dostatek píce 
pro koně a také vody. Tzv. „ráj“ pro vojsko se 
táhl i podél Rokytky od zaniklé vesnice Litožni-
ce, přes Běchovice, Dolní Počernice a Kyje až do 
Libně. Vojska, která táhla ku Praze (i ta přichá-
zející od západu), tábořila v těchto místech. 

Skutečně z našich zkušeností můžeme potvr-
dit: okolí Rokytky s přilehlými sportovišti 
i vlastní ulice V Ráji, nejníže položená, jsou 
opravdu až podmáčené, s vysokou hladinou 
spodní vody. Také v druhé polovině 20. století 
a nakonec i v r. 2002 pamatujeme rozvod-
něnou Rokytku, která při větších povodních 
zaplavuje tento prostor. Ve dvacátých letech 
20. století dokonce voda sahala až na zahrád-
ky za domy ze Záblatské ulice. Problémy  
s vysokou hladinou spodní vody se vyskytly  
i koncem 70. let při budování silnice a parko-
viště před fotbalovým hřištěm V Ráji, kdy tu 
v mokrém terénu zapadl nákladní automobil. 
Bažinatá půda musela být v mnoha místech 
také zasypávána.

Jak vlastně místo, kde vznikla čvrť V Ráji, 
vyhlíželo předtím, než bylo zastavěno? U Ro- 
kytky se rozkládaly podmáčené louky, od ulice 
V Ráji se terén zvedal směrem k železnici. 
Nacházela se tu pole, dokonce se v některých 
místech také bral písek. Prostoru před hřišti  
v ulici V Ráji se říkalo Na Jezírkách – to proto, 
že tu bylo několik tůněk, jezírek, na které se 
děti chodily klouzat. Do Ráje se chodilo ze vsi 
oklikou, odbočovalo se z hlavní cesty zhruba 
tam, kde nyní začíná ulice Novozámecká. Ze 
zástavby doklady uvádějí budovu kontribuční 
sýpky, která byla r. 1839 postavena na pozem-
ku vrchnosti nazývaném „Ráj“. 

Domky a domy umístěné převážně na menších 
parcelách se začaly ve čtvrti V Ráji stavět ve 
20. a 30. letech 20. století. Původně byla vět-
šina z nich velmi skromná. Usazovali se zde 
chudší obyvatelé, většinou tu bydleli řemesl-
níci, zaměstnanci a dělníci pražských podniků  
a továren, kteří za prací denně dojížděli. Stali se 
členy družstva Svornost, „Obecně prospěšného 
družstva pro stavbu dělnických, úřednických 
a řemeslnických domků pro Dolní Počernice  
a okolí“. Častý – i dodnes patrný – je tu men- 
ší domek obdélníkového půdorysu s půdou  
a v mnoha případech s polovalbovou střechou, 
umístěný na parcele podélně k ulici. Byl situován 
při bočním kraji parcely, na druhé straně parce-
ly procházela cesta, před domem se rozkládala 
předzahrádka a vzadu za domem vlastní dvorek 
či zahrádka. V přízemí domků se nacházely dvě 
místnosti (kuchyň a pokoj) a chodbička se spíží, 
venkovním dřevěným schodištěm z boku stavby 
se vystupovalo na podkrovní půdu. (Původně se 
na půdu lezlo po žebříku, který se vždy musel 
přistavit, později si majitelé domků nechávali 
zhotovit pohodlnější venkovní dřevěné scho-
diště.) Mnoho obytných staveb také vznikalo  
z úsporných důvodů jako dvojdomky – i ty zde, 
i když přestavěné, můžeme dodnes vidět. Na 
pozemku za domem často při zdi nebo plotě 
stávaly zděné přístavky a kůlny s rozmanitým 
účelem – záchody, prádelny, dřevníky, kurníky 
apod. Někteří tu měli zařízenou i „letní kuchy-
ni“. K domku patřila i vlastní studna. Obyvatelé 
chovali drůbež, králíky, ale i prasata. 

Přestože tu byly postaveny (zvláště v ulici 
Novozámecké) i nákladnější a rozměrnější 
stavby – vilky a vily, zástavba čtvrti měla 
převážně skromný charakter. I tak umožnila 
poměrně slušné vlastní bydlení rozrůstají-

címu se počtu dolnopočernických obyvatel. 
Vždyť při sčítání lidu v r. 1921 se v Dolních 
Počernicích nacházelo 90 domů, v nichž byd-
lelo 853 obyvatel, ale ve třicátých letech už 
měla celá obec 2188 obyvatel v 263 domech  
– a k tomuto téměř dvojnásobnému počtu 
domů nemálo přispěla i výstavba V Ráji. Děti, 
které se ve čtvrti narodily (a mnohé tu žijí 
dodnes), vzpomínají na oblíbená místa dět-
ských her. O jezírkách už jsme se zmínili; sáň-
kovat se chodilo na kopec „u Seidlů“ (dnešní 
Vlčická ulice, kde se sáňkuje stále) – tady 
ovšem musely dávat pozor, aby neskončily 
ve strouze, nebo nerozbily sáňky o prkennou 
ohradu fotbalového hřiště. Kolem této ohrady 
také běhaly k potoku, kde ještě nebyl můs-
tek. Aby se dostaly na druhou stranu, musely 
přeskákat po kamenech. Kolotoče a hou-
pačky mívaly stanoviště na hřišti DTJ, které 
se nacházelo v současné ulici Novozámecká 
– proti Svornosti, nebo v „ďolíku“ (dnes kři-
žovatka ulic V Ráji, Studenecká a Kněžická).

Původní domky byly ve valné většině postupně 
přestavovány a přistavovány, a tak se zvyšo-
val komfort bydlení v nich. Počátkem 90. let  
20. století se také ve čtvrti V Ráji zaváděl veřejný 
vodovod, pak se budovala i kanalizace. Většina 
domů tu dnes má i plynovou přípojku. Kvalita 
silnic zde byla dlouho nevyhovující – prašné či 
zablácené cesty vystřídala v 70. letech minulé-
ho století „panelovka“, pak konečně asfaltový 
povrch. Dnes jsou však silnice, s výjimkou ulice 
Novozámecké, kde již byla provedena rekon-
strukce vozovky a vydlážděny chodníky, opět 
ve špatném stavu. Jejich oprava včetně odvod-
nění se plánuje na letošní rok.

Ke čvrti neodmyslitelně patří dolnopočernická 
sportoviště, zejména fotbalové hřiště. První 
škvárové fotbalové hřiště oplocené prkennou 
ohradou, tak typické pro pražská předměstí, zde 
vybudoval ve třicátých letech na pozemku pro-
najatém od obce pražské Dolnopočernický SK. 

Dolnopočernické čtvrti
– V RÁJI

Dvojdomek z ulice V Ráji. Za zapůjčení fotografie děkujeme paní Radce Štromajerové

1�  Doplnopočernické čtvrti

Vážení čtenáři, chtěli bychom vám postupně představit čtvrti naší městské části. O vlast-
ním jádru Dolních Počernic – Staré obci – jste se na stránkách Dolnopočernického zpra-
vodaje již mohli dozvědět mnohé, zvláště z historie a jejího stavebního vývoje. A tak 
začneme čtvrtí V Ráji, příště napíšeme o Vinici či Vinohradech.



I když péče o hřiště nebývala kvůli podmáče-
nému terénu jednoduchá, dnes se tu nacházejí 
dvě kvalitní travnatá hřiště, jedno i s automa-
tickým zavlažováním, a další tréninková hřiště.  
K pohodlí hráčů přispívá i noční osvětlení jedno-
ho hřiště a loni opravené šatny a sprchy. 

Ve čtyřicátých letech 20. století se tu dokonce 
pokoušelo několik hokejových nadšenců zřídit 
umělé hřiště na lední hokej. V r. 1955 se vybu-
dovalo kluziště za fotbalovým areálem, které 
mělo i mantinely a posléze i umělé osvětlení. 
Pamětníci vzpomínají na složitou úpravu ledu, 
která pochopitelně fungovala pouze když mrz-
lo. V 80. letech 20. století se do čvrti V Ráji 
přemístila od sokolovny tenisová a volejbalová 
hřiště. O tom, jak svízelné bylo jejich budování, 
se můžete dozvědět i v nedávno vyšlé publikaci 
o Dolních Počernicích. V současnosti se tenis ve 
sportovním areálu V Ráji hraje na dvou antu-
kových hřištích, volejbal na dvou sousedních, 
níže položených. Jedno z volejbalových hřišť 
může být využíváno i jako hřiště pro basketbal. 
Za sportem tak do čtvrti V Ráji přicházejí a při-
jíždějí mnozí dolnopočerničtí občané a rovněž 
velké množství jejich sportovních protihráčů.

Za sportovním areálem byla v 90. letech 
minulého století vybudována podél Rokytky 
cyklistická stezka, kterou využívají nemalou 
měrou nejen naši občané. U můstku přes 
Rokytku se nachází několik dřevěných her-
ních prvků pro děti, a tak se tu často zastavují 
rodiče se svými ratolestmi. V procházce nebo 
projížďce můžou pokračovat podél Rokytky až 
k areálu Jezdeckého klubu V Ráji, který zde 
chová několik huculských koní. Zajišťuje také 
hipoterapii pro děti s postižením. 

Aby byl náš výčet zajímavých míst čtvrti  
V Ráji co nejúplnější, musíme se zmínit o ny-
nějším hotelu Svornost. Původně družstevní 
dům vystavělo družstvo Svornost v r. 1931. 
Ve Svornosti se nacházela hospoda a velký 
sál, v patře čtyři byty. Sál sloužil k pořádání 
plesů a tanečních zábav a až do 60. let se tu 
konala ochotnická představení. Bohužel od  
r. 1970 v něm bylo umístěno skladiště Půjčov-
ny filmů. Ve druhé polovině 20. století se tu 
také kromě hostince jistou dobu nacházelo 
řeznictví a v části napravo od vchodu Místní 
lidová knihovna. V 90. letech byla budova 
pronajata a po generální rekonstrukci slouží 
jako společenské a gastronomické zařízení  
a poskytuje také ubytovací a hotelové služby. 

Dnes se ve čtvrti V Ráji žije řekla bych pří-
jemně. I když jsou původní domky většinou 
přestavěné, čtvrť si stále zachovává svůj 

charakter. Menší zahrádky 
se zdají být v dnešní uspě-
chané době spíše výhodou. 
Drobné zvířectvo tu chová už 
jen málokdo, mnohé kůlny již 
byly zbourány nebo přestavě-
ny na garáže. Obyvatelé čtvrti 
nemají daleko do školy, školky, 
na zdravotní středisko, na 
úřad či poštu, blízko mají do 
zámeckého parku i nově zbu-
dovaného parku v místech 
bývalé skládky vedle hřbito-
va. Poklidný, až venkovský 

ráz čtvrti dotváří i všechna sportoviště, dětské 
hřiště, chov koní, ke klidné odpočinkové atmo-
sféře čtvrti přispívá i blízkost říčky Rokytky  
a zeleně. V současné době nás tu trápí snad 
jen stav komunikací, ale již brzy dojde k jejich 
rekonstrukci, plánované na letošní rok.

Markéta Stehlíková

NÁZVY ULIC ČTVRTI V RÁJI
Záblatská
■ pojmenovaná podle Záblatského rybníka, který se nachází v jižních Čechách u vsi Záblatí, 

severozápadně od Lomnice nad Lužnicí. Do r. 1974 (připojení Dolních Počernic k Praze) nesla 
ulice název Žižkova

Novozámecká
■ pojmenovaná podle Novozámeckého rybníka v severních Čechách, jižně od České Lípy. Před  

r. 1974 se ulice jmenovala v „dolnopočernické části“ Jana Bílka, v „hostavické“ Kozinova

Jana Bílka
■ pojmenovaná podle dolnopočernického občana Jana Bílka, jenž padnul v Květnovém povstání 

r. 1945. Do roku 1974 nesla název U Svornosti

Vlčická
■ pojmenovaná podle vsi Vlčice ve východních Čechách, západně od Trutnova. Před r. 1974 se 

jmenovala Vrchlického

Kněžická
■ nazvaná podle vsi v severních Čechách v Podkrkonoší, západně od Vrchlabí.  

V letech 1974 – 1992 pojmenovaná Knížkova (Jaroslav Knížek, 1909 – 1962, zaměstnanec 
ÚNV, člen KSČ, politicky aktivní v 50. letech 20. století), do r. 1974 se ulice jmenovala Dvořákova

Studenecká 
■ pojmenovaná podle Studence, což je buď město ve východních Čechách (severně od Nové 

Paky), nebo stejnojmenná ves ve východních Čechách (jižně od Trutnova). Do r. 1974 nesla 
tato krátká ulice název Riegrova, od připojení k Praze až do 90. let 20. století považována za 
pokračování ulice V Ráji

V Ráji 
■ původní název ulice, který vznikl z místního jména Ráj

Pohled z ulice Novozámecké do „ďolíku“, 30. léta 20. století. V pozadí vidíme most 
přes Rokytku, Jadran i věž kostela. Za půjčení fotografie děkuji pí. Anně Fiedlerové

Fotografie z přelomu 70. a 80. let 20. století – rozlití 
Rokytky na fotbalovém hřišti. Snímek pořídil Pavel Vitoch

Podílní knížka členů Obecně prospěš-
ného družstva Svornost. Za zapůjčení 

děkuji paní Anně Fiedlerové

Kopie části stavebního plánu z r. 1925. Takovou vnitřní 
dispozici měla většina domků čtvrti v Ráji. Stavební 

plánek zapůjčila paní Anna Fiedlerová

Dolnopočernické čtvrti  1�1�  Doplnopočernické čtvrti



našich kandidátů, kteří za vystoupení vybírali 
peníze od voličů do svých klobouků. Vybra-
né peníze ve výši 700 Kč byly předány nově 
dosazeným prezidentem našim mladým z far-
nosti na podporu jejich činnosti. Dramaticky 
se také zápolilo v ringu při hře na mravence. 
O úspěšný prodej lístků do tomboly se opět 
postarala Mirka Šílová spolu s mládeží. 

Velké díky patří všem, kteří si zakoupili lístky, 
čímž přispěli na naše adoptované děti, ale hlavně 
těm, jenž se aktivně zapojili do přípravy i realiza-
ce plesu. Nebyla to marná práce, však posuďte 
sami. Utržili jsme 15 020 Kč, z toho náklady byly 
5 265 Kč, tudíž čistý zisk činil 9 755 Kč.

Všem, kteří mají zájem o pěknou památku na 
letošní V. Farní benefiční společenské setkání 
farnosti, doporučuji velice zdařilé CD s fot-
kami i článkem z plesání za pouhých 77 Kč. 
Zájemci svoji objednávku zasílejte S. Čihákovi 
na email: stanislav.cihak@rfp.cz.

Všichni jste srdečně zváni na další již VI. farní 
benefiční ples, který se bude konat v příštím roce.

Marcela Krňávková
pastorační asistent

Z naší farnosti

TŘÍKRÁLOVÁ 
SBÍRKA
I letos se uskutečnila Tříkrálová sbírka a spo-
lečenství mládeže dolnopočernické farnosti se 
rozhodlo i tentokrát pomoci výběrem financí 
na potřebná místa. Vybírali jsme v Europarku ve 
Šterboholích. První den se k nám připojila i mlá-
dež z Popradu, která k nám zavítala na Silvestra. 
Oblékli jsme se do kostýmů králů, někteří z nás 
si dokonce načernili obličej. Měli jsme s sebou  
i kytaru a flétny a chystali jsme se zahrát kolem-
jdoucím nějakou tu koledu, ale nebylo nám to 
dovoleno. Tak jsme se pustili do vybírání. Lidé 
byli štědří, ale našli se i takoví, co odmítli při-
spět nebo si nás nevšímali. My jsme se přesto na 
všechny snažili usmívat a štědrým dárcům jsme 
dali cukr na oslazení života a malý kalendářík. 
Bylo to pro nás příjemně strávené odpoledne. 
Další dva dny jsme také strávili v Europarku… 
Jiní naši spolufarníci vybírali „dům od domu“  
v Dolních Počernicích. Celkový výtěžek bude 
zveřejněn na farní nástěnce.

Ferda Jakubec

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2008
v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Praha – Dolní Počernice

DATUM HODINA PROGRAM

 16. 3. Květná neděle 8.30; 10.00 mše svatá

 20. 3. Zelený čtvrtek 18.00 mše svatá

 21. 3. Velký pátek 18.00 velkopáteční obřady

 22. 3. Bílá sobota 9.00 – 16.00 adorace u Božího hrobu

 22. 3. noc Zmrtvýchvstání 19.00 – 21.00 Velikonoční vigilie 

 23. 3. Zmrtvýchvstání Páně 8.30; 10.00 mše svatá

 24. 3. Pondělí velikonoční 8.30 mše svatá

V. FARNÍ BENEFIČNÍ SPOLEČENSKÉ 
SETKÁNÍ ANEB JAK SE VOLIL PREZIDENT

Letošní společenské setkání nejen naší far-
nosti, které se konalo 19. 1. 2008 v útulném 
prostředí sálu hotelu Svornost, se opravdu 
vydařilo! Tančilo se, veselilo a plesalo až do 
jedné hodiny ranní za doprovodu hudebníka 
pana Jansy (jako v loňském roce).

Počet účastníků naší akce se vyšplhal až ke 
stovce. Dobré jídlo i pití zajišťovala obslu-
ha Svornosti. Program, který profesionálně  
a vtipně moderovali Stanislav Čihák s Micha-
elou Regálovou a Havranem Tomášem Jirsá-
kem, byl opravdu bohatý a veselý. 

V úvodu jsme zhlédli předtančení a pak se rozje-
la volební agitace. Dva kandidáti na prezidenta 
V. Klaus a J. Švejnar bohužel nepřijeli, ale pan 
Standa a pan Havran se přihlásili jako žhaví kan-
didáti na post prezidenta. Snažili se svými pro-
pracovanými předvolebními řečmi i obsazením 
populárních hvězd naší popmusic (B. Basikové 
a A. Langerové v podání Majdy Moudré), získat 
na svou stranu většinu voličů v sále.

Hlasovalo se do dvou připravených uren, na 
kterých byly podobizny obou přihlášených. 
Lístek do tomboly, který měl dvě části, sloužil 
též jako lístek hlasovací. 

No a jak dopadlo jejich zápolení? Po 22. hodi-
ně byla naprosto neočekávaně doručena „Kle-
mentem Gottwaldem“ (T. Jirsákem st.) z hra-
du depeše, že prezidentem byl jmenován … 
kdo? Kdo jiný než náš administrátor P. Pavel 
Dominik Hertl, který byl svým neočekávaným 
zvolením mile překvapen. Po svém dekorování  
a předání standarty (s nápisem P. PAV. D. VÍTĚZÍ!) 
a slavnostního zlatého řetězu pronesl ve svém 
životě první prezidentský projev. 

Hoši Regálovi, oblečeni už ne za bezdomovce  
(jako loni), ale za lobisty, pomáhali svým 
vystoupením s diabolem uhradit kampaň 

1�  Z naší farnosti



LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI (LSPP) zajišťovaná a financovaná hl. m. Prahou v roce 2008 - (Bez návštěvní služby)

Tak jsme na redakční radě seděli nad vánoč-
ním cukrovím a přemýšleli, co dáme do rub-
riky zdraví. A řeč se stočila na to, jak a kde 
vlastně fungují pohotovosti. Toto číslo DPZ 
proto přináší seznam i s telefonními čísly, 
kontakty a pracovní dobou.

A jelikož nám v novém infocentru bylo dobře, 
krb hřál a cukroví se rozplývalo na mlsných 
jazýčcích, vzpomněl jsem si na pár veselých 
příhod z pohotovosti...

V předvánoční době loňského roku byly naše 
ordinace ve FN Motol opravdu plné. Děti sto-
naly hodně, a protože dle nových nařízení fun-
gujeme i jako telefonická služba, konzultačně 

Adresa LSPP pro dospělé – garantované ordinační hodiny LSPP pro děti – garantované ordinační hodiny

Nemocnice Na Františku 
s poliklinikou - Poliklinika
Palackého 5, Praha 1

Tel: 224 949 181 

Pondělí – Pátek: 19.00 – 06.00 

Volné dny: nepřetržitý provoz

Tel: 224 947 717  

Pondělí – Pátek: 19.00 – 06.00 

Volné dny:  nepřetržitý provoz

Všeobecná fakultní nemocnice 
v Praze, Klinika dětského a dorostové-
ho lékařství 
Ke Karlovu 2, Praha 2

NEZAJIŠŤUJE

Tel: 224 967 776 -7

Pondělí – Pátek: 19.00 – 06.00

Volné dny:  nepřetržitý provoz

Fakultní Thomayerova nemocnice  
s poliklinikou 
Vídeňská 800, Praha 4

Tel: 261 082 520

Pondělí – Pátek: 19.00 – 06.00 

Volné dny:  nepřetržitý provoz

Tel: 261 083 783

Pondělí – Pátek: 19.00 – 06.00 

Volné dny:  nepřetržitý provoz

Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, Praha 5

Tel: 224 438 590 (1) 

Pondělí – Pátek: 19.00 – 06.00 

Volné dny: nepřetržitý provoz

Tel: 224 433 654 

Pondělí – Pátek: 19.00 – 06.00 

Volné dny: nepřetržitý provoz

Fakultní nemocnice Na Bulovce
Budínova 2, Praha 8

Tel: 283 842 222, 283 842 223

Pondělí – Pátek: 19.00 – 06.00 

Volné dny:  nepřetržitý provoz

Tel: 283 842 224, 266 082 673

Pondělí – Pátek: 19.00 – 06.00 

Volné dny:  nepřetržitý provoz

Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady 
Šrobárova 50, Praha 10

Tel: 267 162 312

Pondělí – Pátek: 19.00 – 06.00 

Volné dny:  nepřetržitý provoz

NEZAJIŠŤUJE

Zdraví
řešíme problémy přes telefon (pokud to jde), 
skutečně jsme se ani nezastavili. Přiblížím 
vám jeden telefonický dotaz: „Pane doktore, 
vyšli jsme si na procházku a dala jsem cukroví 
na balkon. Přijdeme domů, cukroví oklované 
od holubů. Můžeme to sníst a dojíst?“ Odpo-
věděl jsem: „Raději oklované cukroví zlikvi-
dujte a ostatní můžete konzumovat.“ Ale to 
je neuspokojilo... „A co ptačí chřipka, doktore, 
nehrozí?“ – „ Ne to opravdu nehrozí,“ odvě-
til jsem, „to byste museli sníst toho holuba.“  
A na druhé straně telefonu se ozve: „No  
a toho jsme bohužel nechytili.“

MUDr. Pavel Boček

Zdraví  1�1�  Z naší farnosti

V minulém čísle DPZ jste si jistě povšimli 
pozvánky na dva koncerty Dolnopočernického  
chrámového sboru. Ten první doprovázel  
v Kolodějích půlnoční mši, ten druhý se konal 
v neděli 6.1., na večer tříkrálový, v krásně zre-
konstruovaných prostorách bývalého pivovaru. 
A vězte, že kdo sem přišel, nelitoval, ač se 
možná mnohým z tepla vyhřátých domovů do 
mrazivého podvečera příliš nechtělo.

Tato událost se stává v povědomí místních 
obyvatel již něčím tradičním. Rok od roku se 
mění pouze repertoár, místo konání a počet 
zpěváků a hudebníků. Ač několikrát zdů-

raznili, že jsou ryze amatérské těleso, výkon 
všech zúčastněných si zaslouží skutečně 
upřímné ocenění. K celkové bezprostřední  
a pohodové atmosféře přispěla i choreografie. 
Před zahájením samotného koncertu se mezi 
obecenstvo rozběhlo několik dětských „králů“  
s košíčky naplněnými symbolickými dary v podo-
bě vánočních perníčků a při zpívání závěrečných 
koled se přidali k ostatním zpěvákům na pódiu. 

Pro nás posluchače to byl povznášející hudeb-
ní zážitek, za který patří všem účinkujícím co 
nejupřímnější poděkování.

Ing. Olga Roušová

Koncert 
tříkrálový

ZDRAVOTNICTVÍ 
S ÚSMĚVEM



V minulém čísle Dolnopočernického zpravo-
daje byl zveřejněn dopis paní Marie Homolá-
čové. Rozhodli jsme se ji znovu oslovit, neboť 
je pamětnice tří čtvrtin minulého století, naro-
dila se 4. 6. 1923 a žije v Dolních Počernicích 
celý svůj život. Paní Homoláčová vzpomínala  
v předvánoční době spolu se svým bratrancem, 
který žije od roku 1949 v Kanadě, na období 
první republiky. 

Mezi příbuzné paní Homoláčové z matčiny 
strany patří pan Ing. Josef Vencl, významná 
osobnost Dolních Počernic na začátku minulé-
ho století a v letech první republiky.

Pan Ing. Josef Vencl žil v domku ve Staré obci 
čp. 13, který nyní obývá paní Homoláčová  
s rodinou své dcery. Po Ing. Josefu Venclovi 
byla pojmenována – za jeho zásluhy pro obec  
a na jeho památku – tato ulice Venclova, poz-
ději došlo k přejmenování na Bakurinova.

Ing. Josef Vencl (1874 – 1933) byl váženou 
osobností, původním zaměřením technik, poz-
ději ministerský rada, na Žižkově působil jako 
náměstek starosty. Jako starosta Sokola a před-
seda SK Dolní Počernice se významně zasloužil 
o rozvoj místní kopané, která jeho přičiněním 
získala do pronájmu od obce Pražské hřiště 
V Ráji, kde se fotbal hraje dodnes. Působil ve 
všech sokolských aktivitách a spolupůsobil při 
rozvoji Dolních Počernic.

(Informace o panu Ing. Venclovi byly čerpány  
z kroniky pana Vučky.)

Olga Stárková

18  Žijí mezi námi

Žijí mezi námi
„Vzpomínali jsme na Rokytku, jak jsme 
si jako děti u ní užili. Hráli jsme si všichni 
společně, kluci i děvčata. Voda v Rokytce 
byla čistá, průhledná. Od můstku  
u Bednářů v místě nynější cukrárny byla 
hlubší voda. Pan Vyhnálek tam plavil 
koně, voda jim sahala až po břicho. My 
jsme se tam koupali, máchalo se tam 
prádlo. Voda z Rokytky se vozila na 
zalévání, cáchaly se tam kachny i husy. 
Všechno pohromadě a přes to se ve vodě 
míhaly bělice, okouni a někdy i cejni.  
A co bylo raků! Kluci je chytali do rukou  
a pak je na ohníčku pekli. Brambory si 
„vypůjčili“ vedle na políčku u hřbitova 
(dnes tam stojí dům rodiny Jirsáko-
vých). U Rokytky jsme si hráli na piráty, 
sváděli bitvy na neckách a jezdili na nich až do Hostavic. V té době byla na Rokytce 
asi hlubší voda, nebáli jsme se do ní skákat šipky. V zimě zamrzla, a tak se zase 
bruslilo. Prostě Rokytka byla eldorádo dětí. Podél Rokytky se rozkládaly krásné 
louky zjara plné voňavého kvítí a na podzim ocúnů.

Také vzpomínám, kolik bylo obchodů na silnici do Běchovic. Od konečné autobusu 
MHD, od bývalé sochy Panenky Marie, nyní sochy milénia, to byli Kovandovi - 
brašnářství a sedlářství, Tomáš Urban - koloniál, pekařství, benzínová pumpa, pan 
Herodes - řezník a hospoda s tanečním sálem, záložna (v místě dnešní kuchyně 
restaurace), naproti řezník Polák (zahynul později s celou rodinou v koncentračním 
táboře). Vedle měla paní Petříčková střižní obchod s galanterií. Pak tu byl holič 
pan Vučka, trafika paní Vavřinové, koloniál, pekařství a závoznictví - František 
Mařenec, lékař – MUDr. Nedošínský, lékárna - pan Kapr. Lékárna je dodnes na 
stejném místě, částečně i s původním vybavením. Naproti přes ulici v místech, kde 
donedávna byla prodejna obuvi a kino, byla hospoda U Rathouských s tanečním 
a divadelním sálem. Na konec nemůžeme ve výčtu zapomenout na kovárnu pana 
Kettnera. Pan Kettner obouval koně a v současnosti na stejném místě pneuservis 
obouvá auta. A všichni se uživili...!“ 

Marie Homoláčová

Ing. Josef Vencl, ministerský rada
Pan Kapr, lékárník
Sedlářská dílna pana Václava Kovandy
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VýBĚR Z NOVýCH KNIH

LARY se loučí
K 31. 12. 2007 ukončila své více jak patnáctileté působení výrobna lahůdek a rybích výrobků v 
Bakurinově ulici. Důvodem k tomuto závažnému rozhodnutí byla rozsáhlá rekonstrukce domu, 
ve kterém byla provozovna umístěna. Technický stav prostor přestal plnit základní požadavky pro 
výrobu potravin a hygienické směrnice.

Chtěla bych touto cestou jménem svým a všech pracovníků výrobny lahůdek poděkovat za důvě-
ru, kterou jste nám jako dobří zákazníci projevovali a za mnohá slova uznání, která byla milým 
zhodnocením naší každodenní práce.

Naše díky patří též těm, kteří naše podnikání nejen formou pronájmu, ale i dobrými lidskými 
vztahy podpořili, tj. manželům Terberovým a rodině Mařencových.

Ing. Hana Jaklová

Srdečné blahopřání k významnému životnímu výročí patří našim spoluobčanům:

LEDEN
Pavel Malčikov, Zdeňka Bártová, Ota Petráň, Marie Kutláková, Božena Koryntová, Ladislav Vaněček, 
Vladimír Kratochvíl

ÚNOR
Eleonora Hašková, Jiří Velehradský, Zdeněk Havlina, Věra Krefeková, Emilie Mařencová, Blahoslav 
Mareš

BŘEZEN
Jaroslav Lenz, Josef Babka, Jiřina Mráčková, Jaroslav Bašek, Jiří Eckstein, Lubomír Růžička, Marie  
Havlicová, Josef Moravec, Věra Zoulíková, Alenka Kšádová, Miloslav Šída, Marie Mařencová, 
Richard Novák

Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody.

Dr. Tomáš Jirsák za KSZB

Jubilanti  
z našich řad 
v I. čtvrtletí 

2008

Místní knihovna

Za darované zánovní knihy bych chtěla podě-
kovat paní Sikorové, paní Richterové a paní 
Madarové, za finanční příspěvek paní Trakslové 
a paní Richterové. Rovněž děkuji paní Jedlič-
kové za dar starších, ale o to vzácnějších knih 
– 10ti svazků Brehmova života zvířat.

… A PRO INFORMACI TROCHA STATISTIC-
KÝCH ÚDAJŮ ZA ROK 2007:

■ stav knihovního fondu k 31. 12. 
2007…..11200 knih (z toho 2995 nauč-
ných a 8205 beletrie)

Lenka Reinerová Čekárny mého života

Martina Formanová Trojdílné plavky

Táňa Keleová
-Vasilková

Modrý dům

Květa Legátová
Mušle a jiné odpo-
slechy

Pavla Loucká
Zahrada ochočených 
slov

Egon Bondy Bratři Ramazovi

Karel Kryl Pochyby

David Zábranský
Slabost pro každou 
jinou pláž

NAUČNÁ LITERATURA

Kolektiv Dolní Počernice

Ivo Sobotka Rusko

Stephen Corbett Práce se dřevem

Ivan Dorovský
Slovník autorů  
literatury pro děti  
a mládež

Martin Gregora
Péče o dítě od koje-
neckého do školního 
věku

Petr Kvíčala Petr Kvíčala

Otto M. Urban
V barvách chorob-
ných DEKADENCE

Petr Voit Encyklopedie knihy

LITERATURA PRO MLÁDEŽ

František Hrubín
Říkadla pro celý den 
a taky navečer

Viola Fischerová
O Dorotce a psovi 
Ukšukovi

Karel Jerie Oidipus Rex

Petr Nikl Za hádky

Vhrsti Už se nebojím tmy

MLÁDEŽ – NAUČNÁ LITERATURA

Petr Sís Zeď

Kolektiv
52 nápadů na každý 
týden v roce

■ za loňský rok do MK přibylo 289 knih 
(nákupem 132 ks, darem + prostřednic-
tvím projektu Česká knihovna 157 ks)

■ vyřazeno z fondu bylo 456 knih (zastara-
lé, či „spotřebované“)

■ celkem bylo vypůjčeno 4780 knih a časo-
pisů při počtu 1134 návštěv 

■ v uplynulém roce si obnovilo členství 114 
čtenářů a nově se přihlásilo 66 čtenářů

■ internet využilo cca 21 čtenářů (89 při-
pojení) 

V letošním roce zůstává otevírací doba 
nezměněna a na vaši návštěvu se těší

Světla Parkanová,
knihovnice

Místní knihovna Dolní Počernice
Národních hrdinů 5
tel. 2 81 93 15 53

e-mail: knihovna@dpocernice.cz



Ohlédnutí za Vánocemi 2007
Několika snímky bychom chtěli připomenout úspěšnou akci, která se 
uskutečnila dne 8. prosince 2007 v prostorách zámeckého parku, kul-
turního centra, mlýna, informačního centra a stodoly pensionu Český 
statek, kterou v součinnosti se ZŠ, MŠ Duha, občanským sdružením 
Počin, klubem důchodců a spoustou ochotných dolnopočernických 
občanů pro děti i dospělé přichystala v předvánočním čase naše MČ. 
Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na této 
rozsáhlé a stále více divácky navštěvované akci.

Zvláštní poděkování pak patří paní Evě Vavrouškové, která v infor-
mačním centru vystavovala svoji rozsáhlou sbírku betlémů, dále Mgr. 
Haně Králové, Václavu Navrátilovi, opětně Evě Vavrouškové, žákům, 
dětem a pedagogům zdejších škol, kteří připravili společnou ispira-
tivní vánoční výstavu ve stodole pensionu Český statek, panu Josefu  
Maglenovi, který okouzlil v prostorách kulturního centra svými  
fotografiemi z ostrova Rhodos a především rodině Jirsákových, která 
„zapůjčila“ malého Ismaíla Tomáše, jako v pořadí již osmého dolno-
počernického „Ježíška“.

MČ Praha – Dolní Počernice dále děkuje všem, kteří se sponzorsky 
podíleli na úspěchu této akce. Byli jimi: Generální sponzor AZ Centrum 
a dále pak : Textil Zdeny Papežové a Kadeřnictví Jarky Krčálové 

Vlasta Václavková 

Vydává: Zastupitelstvo MČ Praha–Dolní Počernice /Ročník XXIII/ Reg. č. 310006184/ ZDARMA
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tor), Ing. Olga Roušová, Olga Stárková, Mgr. Markéta Stehlíková, Vlasta Václavková, Karel Vosátka.
Za věcný a názorový obsah textů odpovídají jejich autoři. /www.praha-dpocernice.cz/ Sazba VLHAdesign  
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