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Úvodník
Úřad naší MČ zaznamenal v letošním roce jednu
podstatnou změnu a to na místě jeho tajemníka.
Místo Ing. Josefa Stříšky nastoupila Mgr. Edita
Hejdová. Mnozí z nás a určitě i z vás občanů pocítili její energii tak říkajíc na vlastní kůži a já,
z pozice jejího nadřízeného, jsem s volbou výběrové komise na tajemníka úřadu spokojen.
V květnu 2012 proběhlo již 3. fórum s občany
MČ, jehož výstupy a označení problémů jsou
motivací pro práci naší samosprávy.

Vážení spoluobčané,
rok 2012 je za námi a mně přísluší, abych se
s vámi podělil o jeho zhodnocení z pohledu
samosprávy MČ Praha – Dolní Počernice.
I když rok 2012 s porovnáním s léty 2005 – 10
ﬁnančně zaostává, při jeho podrobnějším hodnocení si klidně můžeme sundat černé brýle.
K tomu mě opravňuje skutečnost, že se nám po
dlouhých letech podařilo vyřešit nedostatek nákupních možností, na který si naši občané často
stěžovali. Dokončením nového nákupního centra na Českobrodské ulici se karta obrátila a my
si dnes můžeme nakoupit zboží (nejen denní
potřeby), prakticky v centru Dolních Počernic.
Téměř současně zahájila provoz nová kavárna a cukrárna Fresco Gusto v objektu č.p. 312
(bývalý koloniál) na ul. Národních hrdinů. Nový
nájemce objektu pojal jeho rekonstrukci opravdu velkoryse a s vedením naší MČ již zvažuje
možnosti rozšíření svých služeb. Když k tomu
přidáme ještě nový provoz pizzerie, Minimarket u Barborky, farmářské trhy a další prodejny
v MČ a jejím nejbližším okolí, pak si rozhodně
nemůžeme na nákupní možnosti pro naše občany stěžovat. Rád bych se ještě pozastavil
u konání farmářských trhů. Vedení MČ farmářské trhy podporuje, ale jak jsme si jistě všimli,
nekonají se v poslední době v takovém rozsahu
jako v prvních týdnech jejich provozu. Příčinou
je zavedení farmářských trhů na sídlišti Černý
Most, takže jeho obyvatelé, kteří k nám chodili
na trhy, jsou uspokojeni nabídkou sortimentu
přímo v místě jejich bydliště. Je samozřejmé, že
takový úbytek kupní síly se u nás projevil nezájmem některých trhovců k nám jezdit. Je to
začarovaný kruh, ale doufejme, že farmářské
trhy v Dolních Počernicích neztratí svoji oblibu.
Podstatným rozhodnutím našeho zastupitelstva v letošním roce byl pronájem areálu
a mlýna č.p. 2 a 3 spol. Počernický pivovar.
Oba objekty zůstávají stále v majetku MČ,
avšak nový nájemce v něm již připravuje rozšíření gastronomických služeb včetně provozu malého pivovaru a dalších doprovodných
aktivit. Rekonstrukce celého areálu včetně
jeho provozu by měla proběhnout do pěti let.
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Velmi významný posun jsme v r. 2012 zaznamenali na stavbě 00134 – TV Dolní Počernice.
Rozpracovaná stavba rekonstrukce komunikací
na Vinici bude v r. 2013 dokončena. V letošním
roce jsme ještě stihli dokončit část ul. Listopadové v úseku Podkrkonošská – Strážkovická.
Ve II. pol. byly dokončeny i dva granty v oblasti životního prostředí a to úprava vstupních
prostor do areálu základní školy a ozelenění nové části hřbitova. Oba projekty se jistě
představí v plné kráse v jarních a letních měsících r. 2013.
Díky aktivitě našich občanů, kteří se zúčastňují
fóra MČ, každoročně pořádaného v rámci MA
21, se konečně podařilo realizovat nový osvětlený přechod pro chodce přes Českobrodskou
ul. ve směru k zastávce ČD. V tomto úseku se
spolu s instalováním měřiče okamžité rychlosti
automobilů zlepšila bezpečnost chodců.
V roce 2012 jsme spolupořádali několik akcí,
kterými jsme obhájili kategorie D a C v rámci MA 21, což můžeme vnímat jako účast
veřejnosti, neziskového a podnikatelského
sektoru na udržitelném rozvoji MČ. Jako
příklad můžeme uvést spolupořadatelství
při 1. ročníku Dolnopočernického triatlonu
s mottem „Tělo musíme překvapit“, který
měl velký ohlas i mimo hranice MČ. Posun
k lepšímu zaznamenaly i sportovní možnosti
v MČ. Tenisté již mohou druhou zimní sezonu
využívat novou přetlakovou halu v ul. V Ráji,
ženy zase využívají pro své cvičební aktivity
hřiště v areálu ZŠ a sokolovnu.
Je třeba se pozastavit i u našeho školství.
Zatímco MŠ má standardně naplněnou kapacitu bez zatímních možností jejího navyšování, v ZŠ zaznamenáváme čím dál větší tlak
na zvyšování její kapacity. Zatím se podařilo
v letošním roce stavebními úpravami ustavit
opět dvě 1. třídy, avšak v dalších letech již
bude tento trend téměř nemožný. Příprava
výstavby nové základní školy se dostala do
mrtvého bodu, kdy tento projekt vedení HMP
„upozadilo“ a ﬁnanční prostředky, určené na
projektové a přípravné práce, delimitovalo
prostřednictvím OMI vesměs na odstranění
havárií, vzniklých na jiných školách v Praze.
S napjatým stavem na naší ZŠ souvisí i rekonstrukce č.p. 11 (před budovou úřadu),
která by měla umožnit přemístění některých
školních aktivit právě do tohoto objektu. Bo-

hužel se však nepodařilo zajistit dostatečný
počet ﬁnančních prostředků na tento účel,
ale věříme, že rok 2013 bude v tomto směru příznivější a objekt bude dokončen. Právě
dokončení rekonstrukce č.p. 11 se stává prioritou naší MČ, neboť tím vyřešíme i současné
omezené prostory pro klub našich seniorů,
kteří přistoupili na naše sliby brzkého návratu do původních prostor, využívané nyní MŠ
Orangery, a proto si vedení naší MČ tento
dluh plně uvědomuje.
Za zmínku jistě stojí, že byl vysoutěžen dodavatel na nový výtah ve zdravotním centru,
když oprava původního výtahu byla prokazatelně neekonomická. Nový výtah by měl
fungovat v prvních měsících příštího roku.
V průběhu roku jsme podali žádost v OPŽP
na nákup zametacího stroje, který by nám
významně usnadnil a zkvalitnil údržbu našich
komunikací.
Rozhodnutím zastupitelstva spěje k závěru privatizace bytových domů č.p. 68 a 393 v ul. Nad
Rybníkem. Pokud bude tento proces ukončen,
oddechne si mnohý z členů naší samosprávy,
úřadu MČ, ale i nájemníků obou domů.
Každoročně se naše MČ zapojuje do soutěže
o Zlatý erb, což je kvalita a obsah internetových stránek. Letos jsme se umístili na pěkném 2. místě mezi 35 „malými“ MČ Prahy.
Úplně na konci roku zaznamenáváme opravu
oplocení zámku č.p.1 a zámecké oranžérie.
Tato oprava přispěje, doufejme že dlouhodobě, k upravenému vzhledu historické části
Dolních Počernic. Zde si přisvojuje malou zásluhu i vedení naší MČ.
Abychom získali supervizi a maximální vliv
na zachování historického jádra Dolních Počernic, podařilo se v r. 2011 a 2012 dokončit
odkoupení nemovitosti č.p. 366 (objekt za
infocentrem), který bude po své rekonstrukci
sloužit občanům MČ.
Nedaří se nám dosud prodat objekt č.p. 605
ve Rtyňské ul. a naše zastupitelstvo bude nuceno v nejbližší době učinit další rozhodnutí,
jak s tímto objektem naložit.
V ostatních oblastech veřejného života se
v naší MČ mnoho nezměnilo, ale pro rok 2013
má vedení MČ další plány, jak vylepšit dopravu
i MHD, informovanost obyvatel, komunikaci
s veřejností, stav veřejného pořádku a další.
Bude také záviset na tom, jak bude hl. m. Praha nakládat se svým majetkem, který má v naší
MČ, zejména pak s pozemky k prodeji a jakým
způsobem se nás to bude dotýkat. Ale o tom
zase v některém z dalších číslech DPZ.
Vážení spoluobčané, v samém závěru roku
2012 si vám dovoluji popřát klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2013 pevné
zdraví a co nejvíce pracovních a osobních
úspěchů.
Zbyněk Richter, starosta

Informace RMČ
Rada na svých zasedáních v období od
20. 9. 2012 do 28. 11. 2012 m. j.
schválila:
■ pronájem bytu č. 13 v č.p. 10, Stará obec
paní Blance Muláčové , jejíž nabídka byla
vyhodnocena jako nejvýhodnější

■ přidělení bytu v penzionu ZŠ pro správce
sportovního areálu ZŠ na dobu trvání jeho
pracovního poměru v ZŠ

■ uvolnění ﬁn. prostředků ve výši 3 tis. Kč
pro Římskokatolickou farnost v Dolních Počernicích na výrobu poutače na beneﬁční
koncert za účelem podpory opravy varhan
místního kostela

■ bezplatné zapůjčení areálu zámeckého parku České asociaci paraplegiků pro pořádání
akce Setkání pražského regionu

■ Smlouvu o dílo se spol. ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. na pořízení nového výtahu v objektu č.p. 587 (zdravotní centrum) za cenu
525 tis. Kč (bez DPH)

k mostu na ul. Nedokončená) dle předložené
dokumentace ke stavebnímu řízení

■ předloženou dokumentaci pro stavbu vnitroareálového skladu na pozemku č.parc.
715 a 716/1 v k.ú. Dolní Počernice, projekt
je v souladu s ÚP HMP a s požadavky ÚRM
– stavebník Tomáš Kalkus

■ Smlouvu o dočasném užívání komunikace
v ul. K Zámku se spol. UNISTAV, a.s. jako
příjezd pro stavbu „I. etapa bytové domy
V Čeňku“

■ návrh nařízení RHMP o zřízení přírodní rezervace Klánovický les a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek

■ uvolnění ﬁn. prostředků ve výši 20 tis. Kč
na kulturní akci Vánoční nadílková 2012

■ poskytnutí ﬁn. prostředků ve výši 30,1 tis.
Kč TJ Sokol Dolní Počernice na podporu
sportu v MČ

■ zadání zakázky provedení arboristických

seniory se spol. Jídelna PROFIL , se sídlem
Praha 9 – Běchovice

prací v rámci „Rehabilitace zámeckého
parku v Dolních Počernicích“ panu Janu
Albertovi, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější

■ uvolnění ﬁn. prostředků ve výši 33 tis. Kč

■ změnu otevírací doby místního hřbitova

■ Smlouvu o zajištění dodávky obědů pro

na Adventní setkání seniorů 2012

■ uvolnění ﬁn. prostředků ve výši 6,5 tis. Kč
na zajištění oslav 94. výročí vzniku samostatného Československého státu

■ uvolnění ﬁn. prostředků ve výši 5 tis. Kč na
pohoštění v rámci akce Vítání občánků

■ poskytnutí ﬁn. příspěvku na opravu varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Dolních Počernicích ve výši 20 tis. Kč

■ stavbu a rekonstrukci protihlukové stěny na
pozemku parc. č. 1641/4 v k. ú. Dolní Počernice (úsek mezi mostem na ul. U Konečné

od 1. 1. 2013 takto: letní provoz (duben
– září) 8.00 – 20.00 hod; zimní provoz
(říjen – březen) 8.00 – 17.00 hod; svátky
vánoční, velikonoční, památka zesnulých
8.00 – 20.00 hod

■ osazení lavičky a odpadkového koše na za-

vzala na vědomí
■ Rozhodnutí Magistrátu HMP o navýšení
kapacity dětí pro MŠ DUHA od 1. 9. 2013
na počet 108 dětí

■ zamítavé vyjádření ÚMČ Praha 14 k žádosti spol. Auto-Exner, s.r.o. o změnu charakteru stavby – hala autosalonu ev.č.42
v ul. Českobrodská ze stavby dočasné na
trvalou

■ Protokol o státní kontrole v Základní škole
ze dne 24. a 16. 9. 2012 a Oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků ze strany ZŠ

■ Výroční zprávu ZŠ za šk. r. 2011/2012 a Zápis z jednání Školské rady ze dne 12. 10.
2012

■ usn. RHMP č. 1745 ze dne 23. 10. 2012
– Návrh dotačních vztahů z rozpočtu HMP
k městským částem na r. 2013

■ Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly č. 13 v Základní škole za období 1. 7.
– 30. 9. 2012

■ Opatření ředitelky ZŠ ke zjištěným skutečnostem z veřejnoprávní kontroly

■ Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly č. 14 v MŠ DUHA za období 1. 7. – 30. 9.
2012

■ Zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ DUHA za
období 1 – 9/2012

■ Zprávu o hospodaření MČ za období leden
– říjen 2012

stávce MHD v ul. Národ. hrdinů před č.p. 69

■ Zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření

■ Akční plán MA 21 pro rok 2013
■ průběžné úpravy rozpočtu MČ na r. 2012
■ přijetí sponzorských darů pro ZŠ a MŠ DUHA
■ hospodaření s bytovým fondem MČ

Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písemné podobě na
úřadě MČ.

MČ za období od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2012

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

Milí čtenáři a spoluobčané,
pokud čtete tyto řádky, tak opravdu nenastal konec světa a můžeme směle hledět do roku
zakončeného třináctkou.
Ještě před ním však prožijeme to nejdelší vánoční volno. Přeji Vám, abyste jej prožili v klidu,
zdraví a pohodě.
O čísle 13 se říká, že je vrtkavé, či nešťastné. Podíváme-li se však k Toltékům či Mayům, pro
ně byla třináctka posvátná a výjimečná. Dovolte mi, doporučit Vám úžasnou knížku od Dona
Miguela Ruize "Čtyři dohody". Je to jakýsi návod, jak si vážit sebe sama, jak se naučit mít rád
sebe. Neboť jen ten, kdo vykazuje harmonii vnitřní, může pak dobře a pozitivně působit na své
nejbližší a přátele.
Přeji Vám krásné čtení, hodně zdraví a síly v roce 2013 a spoustu hezkých
chvil nejen s naším Dolnopočernickým zpravodajem.
Za kolektiv redakční rady předseda MUDr. Pavel Boček
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Arboristické Náhradní
zásahy výsadby
v městské zeleni
V závěru letošního roku byly v naší MČ provedeny významné arboristické zásahy do
stromového patra zámeckého parku a uliční
zeleně.

V některých odůvodněných případech je žadatelům udělována náhradní výsadba stromů
v intravilánu Dolních Počernic, která je jimi
i hrazena.

Úřad naší MČ řešil v průběhu letošního roku
několik žádostí na pokácení stromů. Ve většině případů se jedná o stromy, které byly v minulosti nevhodně vysazeny a nyní brání různým stavbám nebo se stávají nebezpečnými.

Jako příklad náhradních výsadeb lze na přiložené fotograﬁi dokladovat výsadbu 14 ks
javorů při Českobrodské ul., z nichž 10 ks
bylo uloženo TSK Praha za pokácení vzrostlých stromů v rámci rekonstrukce propustku
na Českobrodské ul. a zbylé 4 hradili naši
občané.

V zámeckém parku bylo odstraněno 20 ks
stromů, které byly buď zcela suché a nebo za
hranicí své životnosti. Dále byl proveden bezpečnostní řez a redukce korun u 46 stromů
a u 100 stromů byly odstraněny výmladky.
Součástí objednaných prací bylo i seštěpkování větví, nařezání a urovnání kmenů a silných větví určených k prodeji. Zajímavostí
bylo ponechání několika torz kmenů pro
hnízdění a potravu ptactva. Všechny zásahy
byly prováděny na základě dendrologického
průzkumu zámeckého parku a se souhlasem
Odboru životního prostředí MHMP.
Neméně významné zásahy byly provedeny
i na uliční zeleni naší MČ. I zde došlo k odstranění cca 20 stromů a dále k bezpečnostním a zdravotním řezům stromů. Všechny zásahy byly provedeny v souladu s projektem
„Inventarizace stromů v MČ Praha – Dolní
Počernice“, jehož součástí je přehledná situace stromů k jejich ošetření akutním zásahem,
dle které byly všechny práce i prováděny.
Dobrou zprávou je skutečnost, že všechny
práce na městské zeleni v Dolních Počernicích
byly hrazeny z dotačních titulů od hl. m. Prahy a jejich provedením se zvýšila bezpečnost
našich obyvatel. V neposlední řadě došlo ke
zkvalitnění vzhledu MČ a zvýšení dlouhověkosti naší zeleně.
Zbyněk Richter, starosta
Příklad ošetření jírovce,
který je též nazýván Strážce parku

Park U Čeňku
V roce 2004 se zrodil v hlavách starostů Froňka (MČ Praha 14), Richtera (MČ Praha – Dolní
Počernice) a tehdejšího náměstka primátora Ing. Bürgemeistera nápad na vybudování rekreačního parku v rozsáhlém území mezi Dolními Počernicemi a Černým Mostem. Prakticky až
do letošního roku probíhaly přípravné a projektové práce a tento záměr sledovaly průběžně
i politické reprezentace hl. m. Prahy. Dnes je pro realizaci tohoto projektu připravena I. a III.
etapa a v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2013 je vyčleněna částka 17 mil. Kč.
V závěru listopadu byla Odborem městského investora MHMP podána žádost v operačním programu Praha – Konkurenceschopnost na ﬁnancování tohoto projektu.
O co se vlastně jedná. I. etapa je situována do prostoru severně od rybníka Martiňák až k ul.
Arnošta Valenty a je řešena jako intenzivní se založením pěší cestní sítě, cyklistických a on
– line stezek, dětských hřišť a hřišť pro seniory. Dále jsou v projektu navržena parkovací stání,
mobiliář, stromové a keřové výsadby, terénní valy a různé druhy zatravnění. V I. etapě se též
počítá s položením nových inženýrských sítí.
Etapa III je umístěna do prostoru mezi rybníkem Martiňák, zástavbou Dolních Počernic, přírodní rezervací V Pískovně a golfovým hřištěm. Její charakter bude přírodní s velkým množstvím
výsadeb nové zeleně, počítáno je s pěšími, cyklistickými a koňskými stezkami a s mobiliářem.
V této etapě je navržena i geologická expozice a naučná stezka, která bude navazovat na již
realizované naučné stezky o Dolních Počernicích a Praze 14.
Výstavba parku by měla být zahájena etapou I a můžeme tedy doufat, že se v dohledné době
dočkáme revitalizace území, která významným způsobem zatraktivní možnosti pro trávení volného času občanů obou městských částí a stane se významnou částí největší oblasti klidu
v Praze, Klánovice – Čihadla.
Ing. Miloslav Král , zástupce starosty
...SITUAČNÍ PLÁNEK S POPISEM
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Vítání občánků
V pořadí již druhé letošní společné vítání dolnopočernických občánků se uskutečnilo ve čtvrtek 4. 10. 2012, opětně v příjemném trámovém sále zdejšího pivovaru.
Slavnosti se účastnilo celkem dvanáct dětí, jejich rodiče, prarodiče a ostatní příbuzní
a známí. Úvodem promluvil pan starosta Zbyněk Richter. Kulturní vložku zajistily děti
zdejší základní školy pod vedením paní učitelky Bradáčové.
Mezi dolnopočernické občany byli slavnostně přijati:
Linda Püschnerová, Natálie Klimszová, Elena Kroftová, Lukáš Lemfeld, Martin Lemfeld,
Filip Čada, Max Kábele, Cyril Hořánek, Robin Hruška, Jáchym Sixta, Šimon Lanča, Lukáš
Čapek a dodatečně (mimo slavnost) i Martin Novák.
Vítání proběhlo v přátelském duchu, ke kterému přispělo i drobné občerstvení
zajištěné restaurací Léta Páně.
Irena Heerová členka KSZB při RMČ Praha – Dolní Počernice

Upozornění
ÚMČ

Znovu upozorňujeme na upravenou otevírací dobu pokladny úřadu MČ:

Pondělí a středa 8.00 – 12.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.
Zároveň prosíme občany, aby minimalizovali hotovostní platby a pokud je to možné, upřednostnili
bezhotovostní placení.

Jednání u kulatého stolu
Dne 7. 11. 2012 se uskutečnilo v budově ÚMČ setkání starosty s obyvateli Vinice u „kulatého stolu“ za účelem stanovení podmínek průjezdnosti, úklidu a čistoty rekonstruovaných
komunikací V Padolině, V Pařezinách a části ul. Nad Rybníkem.V úvodu přivítal občany
starosta MČ Praha – Dolní Počernice Zbyněk Richter, představil zástupce investora dodavatele stavby a uvedl důvod setkání a zásadní okolnosti, které vedly k jeho svolání.
Po obsáhlé diskusi občanů se zástupci MČ, investora a dodavatele byly dohodnuty
podmínky pro prováděné práce, jejichž dodržováním by se minimalizovaly nepříznivé dopady stavby na obyvatele dotčené lokality.
V závěru se starosta zmínil o procesu MA 21, ke kterému se MČ Praha – Dolní
Počernice přihlásila jako člen Národní sítě Zdravých měst ČR, a zdůraznil vůli vedení
MČ projednávat vzniklé nebo potenciální problémy přímo s občany. Vyjádřil přesvědčení, že konečný efekt zrekonstruovaných ulic bude pro obyvatele významným
přínosem z hlediska dopravy, parkování, vzhledu a kvality ulic.
Akce byla ukončena poděkováním starosty přítomným občanům za velkou účast a zájem, který projevili o vzhled a kvalitu okolí svých domů.
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F arnost
BENEFIČNÍ KONCERT NA OPRAVU VARHAN V NAŠEM KOSTELÍKU
Ve čtvrtek 11. 10. zazněl v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie beneﬁční koncert, který
moderoval administrátor farnosti a také známý sportovec P. Pavel Čáp. Starosta MČ Zbyněk
Richter ve svém krátkém proslovu zmínil, že nám MČ Dolní Počernice věnuje na opravu našich
varhan 20 tis. Kč, za které velmi děkujeme. Také děkujeme všem návštěvníkům koncertu, dále
všem, kteří pomáhali připravovat a realizovat koncert a zvláště souboru Cantus ﬁrmus z Českých Budějovic, který v dobových kostýmech k potěše všech přítomných zazpíval písně z doby
renesance a baroka.
Některé z vás možná napadla otázka: "Proč se pořádá beneﬁční koncert zrovna na opravu
varhan?" A na tu se vám v následujících řádcích pokusím odpovědět.
Varhany, na něž vybíráme ﬁnanční prostředky, jsou ideálním nástrojem nejen k doprovodu liturgie, ale i pro drobnější koncerty duchovní hudby zejména z 2. pol. 19. století a počátku
20.století. Byly postaveny pražským varhanářem Petrem kolem roku 1890. V kostele se předtím používaly jednomanuálové varhany, které pocházely z konce 18. století a vzaly za své při
instalaci nynějších. Kromě prospektu, což jsou přední pohledové píšťaly, se dochoval nástroj
v původním stavu. Původní cínové prospektové píšťaly byly v roce 1918 použity pro válečné
účely a byly nahrazeny zinkovými.
Celkový stav nástroje je úměrný jeho věku a řada komponent vykazuje různý stupeň opotřebení. Varhany jsou zanesené prachem, alarmující je napadení aktivním červotočem. Neodborným
zacházením vznikla také drobná poškození kovových píšťal. Ideálním, avšak ﬁnančně nákladným řešením, je generální oprava celého nástroje. To znamená rozebrat varhany, nakonzervovat je proti červotoči, odvézt je do dílny varhanáře a zde veškeré součásti varhan opravit
a odzkoušet. Pak nástroj dovézt zpět a sestavit na kůru. Zde naintonovat a naladit. Výhodou
tohoto postupu je kvalita provedení prací a tudíž i trvanlivost, nevýhodou ﬁnanční náročnost.
Už v roce 2001 byl vypracován restaurátorský záměr na opravu varhan a cena byla předběžně
odhadnuta na 450 000 Kč. Na základě tohoto záměru přišel předchozí administrátor farnosti P.
Pavel Hertl v r. 2004 s návrhem varhany restaurovat. Farnost však neměla k dispozici tak velkou
částku peněz, proto byla vyhlášena sbírka a zakoupeny alespoň elektronické klávesy. Pak se
rozběhly jiné opravy na kostele a jeho okolí – oprava okenních vitráží, odvodnění, odstranění
betonového soklu, oprava fasády. Uvnitř kostela byla zavedena nová elektroinstalace a nainstalováno topení (proto se tu dnes můžete v lavicích i ohřát) a rovněž bylo vymalováno. Jako
zlatý hřeb všech oprav v našem kostele bylo dokončení poslední etapy odkrytí vzácných románských fresek. Většina těchto oprav byla ﬁnancována z grantů, ale také za ﬁnanční spoluúčasti
farnosti, to farnost stálo značné ﬁnanční prostředky a čas. A tak konečně po všech náročných
pracích nastal po 11 letech od vypracování restaurátorského záměru čas na opravu varhan. Odborník na varhany z AP pan Svoboda nástroj prohlédl a vypracoval novou zprávu o současném
stavu s navržením způsobu opravy. Poté jsme se spojili s několika varhanářskými ﬁrmami, které
zpracovaly cenové návrhy. Ceny za nejdůkladnější opravu nástroje se pohybují do 350 000 Kč.
Snažili jsme se zjistit, zda by bylo možné
získat ﬁnanční prostředky prostřednictvím nějakého grantu, ale naše snažení
bylo marné. Proto jsme se rozhodli, že
se pokusíme obstarat ﬁnance formou
dobrovolných příspěvků a pořádáním
beneﬁčních akcí.
Pokud nám budete chtít pomoct s obnovením varhan, můžete přispět i jakoukoliv částkou na účet: 2400040748/2010
pod v.s. 1890, na kterém je v současné
době 78 212 Kč na opravu varhan. Děkujeme všem dárcům, kteří tak již učinili.
Podrobnější informace můžete získat
i na našich webových stránkách
www.farnost-dolni-pocernice.cz v rubrice
oprava varhan.
Marcela Krňávková

Předvánoční
zamyšlení
Milí spoluobčané,
již nějakou dobu pozorujeme, že stále více
ubývá světlo ve dne a noci se prodlužují. To
je znamení, že svátky Vánoc se pomalu blíží.
Ano, zbývá už jen pár dní, než nastanou krásné vánoční dny světla, pokoje a dobra, jak se
o to snaží každý rok lidé na celém světě. A to
proto, že Vánoce jsou především oslavou narození Ježíše Krista v Betlémě, který přinesl
pro celé lidstvo naději dobra a lásky.
Jak tedy dobře prožít dny, které nás ještě dělí
od 25. prosince, aby v nás naplno zazářila betlémská hvězda radosti? Nejlépe každodenní
přípravou na tak velkou slavnost. V tom, že se
navzájem budeme obdarovávat vzpomínkami
na dobro a otvírat dveře či okna naděje.
Říkám úmyslně okna či okénka naděje a dobra. Známe to všichni velmi dobře. Existuje
mnoho „adventních“ kalendářů s 24 okénky
podle dnů měsíce prosince, které se postupně,
jak dny plynou, otevírají, aby přinesly nějaké
milé překvapení. Často nás však vedou k překvapení jenom hmotného dobra, různých slev
na zboží a dalších materiálních výhod. A tak
v nás jen probouzí kolotoč peněz a materiálních požitků a často nás jen zotročují. A tento
materiální kolotoč, kde peníze hrají hlavní roli,
se často roztáčí již v říjnu nebo listopadu a s
velkým předstihem navozuje iluzi Vánoc, na
které se má ještě čekat a připravovat, a ničí tak
kouzlo těch pravých Vánoc. Vždyť kolik mladých lidí žije v materiálním nadbytku a přesto
se dívá s pesimismem do budoucnosti? Pokud
chceme znovu obnovit a prožívat ony pravé
Vánoce, měli bychom mít trochu jiný adventní kalendář, kde okénka na každý prosincový
den umí oslovit rozum i srdce, učí nás vidět
hvězdu naděje, probouzí dobro a pomáhá
doufat. Vynaložme úsilí na vytváření dobrých
každodenních okének, které se stanou tichým
klepáním na naše neklidné a unavené duše.
Mohou to být okénka úsměvu, drobné pomoci
druhým, četby dobrých knih, krásné myšlenky
před usnutím, zřeknutí se alkoholu či cigaret
do Vánoc atd. Možností, jak se stát lepšími, je
každý den dost a dost.
Přeji vám všem a především sobě samému
v období přípravy na Vánoce odvahu odmítnout nejrůznější raﬁnované iluze Vánoc
a schopnost moudře a uvědoměle očekávat
onen den oslav Dobra a Pokoje, o kterých
zpívali pastýři v Betlémě.
Pavel Čáp, farář v Dolních Počernicích
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KOSTEL
NANEBEVZETÍ
PA
PANNY
MARIE
bohoslužby
vánoční
a novoroční

24. 12. PONDĚLÍ

15.00 – půlnoční bohoslužba pro rodiny s dětmi
24.00 – půlnoční mše svatá

25. 12. ÚTERÝ

10.00 – Slavnost Narození Páně – zasvěcený svátek
13.00 – 17.00 – otevřený kostel a přístupné jesličky

26. 12. STŘEDA

8.30 – sv. Štěpána, prvomučedníka

30. 12. NEDĚLE

8.30 – Svátek svaté rodiny mše svatá s obnovou manželských slibů
10.00 – Svátek svaté rodiny mše svatá s obnovou manželských slibů

31. 12. PONDĚLÍ

16.00 – děkovná mše svatá

1. 1. ÚTERÝ

10.00– Slavnost Matky Boží Panny Marie – zasvěcený svátek

6. 1. NEDĚLE

8.30 – Slavnost Zjevení Páně
10.00 – Slavnost Zjevení Páně

13. 1. NEDĚLE

8.30 – Svátek Křtu Páně
10.00 – Svátek Křtu Páně

"Obsluhoval
jsem DAVIS
CUPové krále"
To může říct Michal Novotný, odchovanec
a člen tenisového oddílu TJ Sokol Dolní Počernice, neboť opravdu „obsluhoval“ Tomáše
Berdycha a Radka Štěpánka v průběhu bojů
o nejcennější týmovou tenisovou trofej Davisův pohár.
Ve skupině sběračů tzv. ball kids začínal
jako mladší žák na turnaji Prague Open na
Štvanici. V následujících pěti letech absolvoval řadu menších či větších akcí, na jejichž
vrcholu stojí nejprestižnější tenisové soutěže
družstev žen a mužů, Fed Cup a Davis Cup.
V listopadu v pražské O2 Aréně oba české
týmy ve ﬁnále těchto soutěží triumfovaly.
Možná i Michal jednou bude stát na stupních
vítězů, což mu upřímně přejeme.
Redakční rada DPZ
Michal N. – stojící třetí zprava od salátové mísy
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Kultur a
PŘIPOMENUTÍ VZNIKU
SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKA
Tak jako v letech minulých, i letos
uspořádala městská část spolu
s o. s. POČIN oslavu výročí vzniku
samostatného československého
státu. Sešli jsme se v zámeckém
parku u amﬁteátru, kde po přivítání přítomných promluvil starosta pan Zbyněk Richter. Připomněl
důležitost státu a povinnosti jeho
občanů, národní hrdost a nutnost
mravní výchovy mládeže. Po společném zpěvu státní hymny jsme
se vydali do temného parku, ve kterém pouze mihotající se plamínky svíček, umístěných
na cestách, určovaly směr pochodu, v jehož čele kráčeli žáci základní školy s českou a dolnopočernickou vlajkou. Za nimi se táhl dlouhý světelný had – dětičky s rozzářenými lampiony. Když všichni dorazili na hráz rybníka, již jen netrpělivě očekávali slíbený ohňostroj.
Ten byl tentokrát zřejmě nejkrásnější, a tak můžeme říct, že se i díky vlídnému počasí
a hojné účasti celá akce velmi zdařila.
Hana Jirsáková

Můj milej masopust jen ty mně neopusť!
Městská část Praha – Dolní Počernice pořádá

v úterý 12. února 2013

TRADIČNÍ POČERNICKÝ MASOPUST
■ Sraz účastníků se uskuteční ve 13.00 hodin v zámeckém parku (u přírodního amﬁteátru )
■ Průvod půjde po trase ulic: Národních hrdinů, Českobrodská a Novozámecká
■ Do pochodu a tance bude hrát kapela TOMÁŠOVÉ
■ Akce bude ukončena MASOPUSTNÍ VESELICÍ v hotelu Svornost

Přijďte všichni mezi nás – inspirativní masky vítány.

Mikuláš, andělé, čerti i živý Betlém opět
v Dolních Počernicích
V adventním čase se nejen zamýšlíme nad
přicházejícími Vánocemi, ale tak nějak se
zklidňujeme a nasáváme tu přicházející atmosféru.
Pozval jsem do Počernic na sobotu 1. prosince spoustu přátel s dětmi i bez, abych se
s nimi podělil o bohatý program „Dolnopočernické vánoční nadílky“. Ač bych neměl
tolik jíst, musím pochválit tu startovací zabíjačku a chutnou krmi v restauraci Léta páně.
S jitrničkou v žaludku jsme koukali na roztomile užvatlanou pohádku o Popletovi a princezně. Přehazovat slabiky, jak to uměl Popleta, to chce opravdu velký kumšt. Pohádka
byla svižná a milá, a tak soubor Piškot sklidil
zasloužený potlesk. A pak už jsme čekali na
Mikuláše, jenž se k nám majestátně přibližoval od hráze, doprovázen sborem čertů a andělů. A děti se smály, plakaly, recitovaly, jak
to u správného Mikuláše vidíme vždy. Oblíbený čert Kamil byl poznat i pod maskou, ne-

boť jeho čertovské oči nejdou zaměnit. A kdo
se nebál teď, tak ho hrdinství v pekle opustilo.
Tady se málem usmažil, jak tam bylo horko
a čertovsky ouzko. Živý Betlém krásně navodil majestátnost a pokoru Vánoc. Ježíšek byl
sice zaujat svým dudlíkem, ale přesto se mu
dostalo spousty dárků od přicházejících dětí
i dospělých. Procházky po výstavách a práce
našich žáků, či dětí z Dětského domova jistě
mnohé inspirovaly k domácí tvorbě. Je těžké
hodnotit co bylo krásné, co vkusné, co nápadité. Mně osobně se líbily ﬁgurky z PET lahví. Ten, kdo chtěl trochu romantiky, si určitě
nenechal ujít Rytířský výcvikový tábor a třeba
příští rok přijede Mikuláš i s princem Bajajou.
Dalším místem, které vonělo Vánocemi a to
doslova, bylo místní regionální muzeum, kde
se peklo linecké cukroví a zpívaly koledy za
zvuku stařičkého harmonia. Navazující informační centrum si pak nezadalo výstavou Betlémů, které léta shromažďuje a stále početně
rozmnožuje neúnavná paní Eva Vavroušková.

Jako vždy, když popisuji nějakou naši Počernickou „slávu“, musím přidat to, co se opakuje snad při každé akci. Pochvaly a špetka
milé závisti od návštěvníků z jiných městských částí. Určitě Ti, co se na přípravě letošních počernických Vánoc podíleli, se mohou
dmouti pýchou. Bylo to moc fajn. Štastné
a veselé.
MUDr. Pavel Boček
MČ Praha – Dolní Počernice děkuje všem
aktérům i pořadatelům, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na úspěchu letošní Vánoční nadílkové. Zvláštní poděkování patří rodině
Lemfeldových, která poskytla nejen Ježíška
– Martínka a pannu Marii, ale i štědrovníky
(dvě Elišky – babičku s vnučkou), dále pak Petře Karochové a celému kolektivu restaurace
Léta Páně za vstřícnost s jakou přistupovali ke
všem našim organizačním požadavkům.
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Z ákladní škola
SPOLUPRÁCE MYSLIVCŮ A ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Již několik let spolupracují žáci Základní školy Dolní Počernice s Mysliveckým
sdružením Horních Počernic. Vždy na podzim děti sbírají žaludy a kaštany,
které myslivci používají jako velmi kvalitní krmivo pro zvěř. Začátkem listopadu letošního roku bylo myslivcům předáno téměř 300 kg těchto plodů.
Na oplátku přicházejí myslivci za dětmi do školy pobesedovat o ochraně přírody. Tak tomu bylo i 13. listopadu, kdy pan Ing. Šonka navštívil žáky II. B.
Poděkoval dětem za sběr kaštanů pro zvířátka a povídal si s nimi celou vyučovací hodinu. Informoval je o stavu zvěře v okolí Dolních Počernic i o tom,
jak tomu bylo v minulosti. Děti nejvíce upoutalo vyprávění o přemnožení divočáků a hlavně o tom, proč tomu tak je. Upozornil na nebezpečí v případě
kontaktu s bachyní a poučil děti, jak se v takovém případě zachovat. Své
vyprávění zpestřil i osobními historkami. Před rozloučením poprosil děti, aby

v příštím roce s pomocí pokračovaly. To všechno rády slíbily
a potleskem se s panem Šonkou rozloučily.
Každý rok v červnu (měsíc myslivosti) také pozvou myslivci do
své chaty v xaverovské oboře vždy jednu třídu. Zde je připravena výstavka trofejí a mysliveckých zbraní, promítá se ﬁlm,
který je natočen v naší přírodě. To vše ještě doplní přednáška
o myslivosti, přírodě a zvěři, která zde žije.
Ladislav Vaněček, Myslivecké sdružení H. P.
Za kolektiv pedagogů ZŠ Ivana Hájková, třídní II. B

Mateřská škola DUHA
Letošní "Mikulášská nadílka" v Pivovaru Léta Páně byla velmi zdařilá. Děti
i rodiče se vesele bavili. Pro všechny ratolesti, mladší i starší, bylo nachystáno
mnoho soutěží, písniček a tanečků. Děti
měly pro Mikuláše připravené písničky
a básničky a za odměnu si domů odnesly
plnou botu sladkostí...Počernickému pivovaru děkujeme za uskutečnění této akce.
Další velké poděkování patří panu Jakubcovi za osvětlení vánočního stromu
před naší mateřskou školou.
V době psaní tohoto příspěvku nás ještě
čeká tradiční Vánoční dílna, kde si děti
s mamkou nebo taťkou něco krásného vyrobí a před naším stromečkem si
všichni zazpíváme vánoční koledy...
Monika Brabencová, učitelka tř. Broučci
Jarka Pasáková, učitelka tř. Kvítka
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Dětský domov
PROGRAM LÉPE PŘIPRAVEN DO
ŽIVOTA MÁ ZA SEBOU DALŠÍ ROK
PODPORY DĚTÍ
Dětský domov Dolní Počernice realizoval další
ročník programu, jehož cílem je přinést dětem
prostor pro rozvoj navazující na každodenní
péči vychovatelů v rodinných skupinách. Záměrem je především, jak sám název napovídá,
poskytnout podporu a kompetence vedoucí
k úspěšnému zapojení se do společnosti, až
přijde čas ústavní výchovu opustit.

V minulém roce se program z důvodu nedostatku ﬁnancí omezil na nízkorozpočtové aktivity. Letos se však díky ﬁnančním prostředkům z Magistrátu hl. m. Prahy a také díky
ﬁnanční podpoře Nadačního fondu Albert
podařilo plně realizovat páteřní modul celého programu, tedy podporu osobnostního
a sociálního rozvoje dětí. Dalším zásadním
bodem bylo zavedení supervize pro vychovatele, což je v současnosti již nezbytnou podmínkou zvyšování kvality práce.

Pokud se v následujícím roce opět podaří
shromáždit dostatek ﬁnancí, plánují realizátoři programu rozšíření podpory o terapeutické
služby pro jednotlivé děti podle jejich vlastních
preferencí nebo podporu zvyšování kvality
každodenní práce v rodinných skupinách prostřednictvím dalšího vzdělávání vychovatelů.
„Program Lépe připraven
do života byl ﬁnančně podpořen Nadačním Fondem
Albert.“

Pohár vítězů
předával Král Ušounů
Dětské domovy, které v letošním roce závodily v rámci Dětského domov
cupu zakončily svoji sportovní sezónu s herci Divadla Broadway. Do Prahy
přijelo 34 týmů z celkových 58, které bojovaly v pěti sportovních soutěžích:
turnaj ve stolním tenise, běžecký trojboj a velký fotbalový turnaj, beachpřehazovaná a závod na kolech.
Kromě dárků a cen si děti odvezly i zážitek z nového muzikálu Daniela Landy - rockové opery Klíč králů. Dárky a ocenění dětem předali: Vilda Čok jako
Král Ušounů, Tomáš Trapl – Čaroděj Ohně, Ondřej Ruml – Král Jezer a Vanda Konečná jako Čarodějka Eﬁne. Vítězem se letos stal a obří putovní pohár
získal – Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, druzí skončili loňští vítězové,
Pyšely před třetími Dlažkovicemi. Náš dětský domov se umístil na 26 místě.
V rámci Slavnostního vyhlášení výsledků proběhlo také představení charitativní aukce – společnost Puma ve spolupráci s aukro.cz vydraží motocykl
Jawa, který byl součástí kampaně „retro jízda 76“ s Antonínem Panenkou
a Tomášem Rosickým. „Částku, kterou takto získáme, věnujeme dětem
z dětských domovů“, oznámil Jan Kryšpín, marketingový manažer Pumy.
Dětem, vychovatelům, partnerům projektu i dobrovolníkům děkujeme za pomoc
a těšíme se na všechny příští rok při 10. ročníku soutěže Dětský domov cup.
Poděkování patří partnerům:
Hlavní město Praha, Fotbalová asociace České republiky, Česká spořitelna, PUMA, Všeobecná zdravotní pojišťovna, České dráhy, Crocodille, Dorty
domu a Divadlo Broadway
Pořádali: Dětský domov Dolní Počernice a 1. Sportovní občanské sdružení
www.ddcup.cz

Dětský domov
Cup 2013
– 10. ročník

1. DÍL

26. - 27. 1. »»»»»» 9. ROČNÍK VE STOLNÍM TENISE DRUŽSTEV

2. DÍL

10. – 12. 5. »»»»» 15. ROČNÍK MEMORIÁLU LUCIE HANUŠOVÉ

3. DÍL

duben – červen » 10. ROČNÍK TURNAJE V MALÉ KOPANÉ

4. DÍL

14. – 15. 9. »»»»» 5. ROČNÍK O POHÁR MICHALA NOVOTNÉHO
- BEACHPŘEHAZOVANÁ

5. DÍL

4. – 6. 10. »»»»»» 12. ROČNÍK PREVENCÍ PROTI NEHODÁM

6. DÍL

30. 11. »»»»»»»»» SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ
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Sportovní akce pro
veřejnost na rok 2013
12. 1. 2013
» 14. ročník O pohár ZŠ a DD – turnaj v halové
kopané

PÉTANQUE

» bez rozdílu věku – přihlášky do 7. 1. 2013

20. 10. 2012 se konal v areálu dětského domova 9. ročník
pétanque jednotlivců. Počasí nebylo úplně slunečné, ale
přesto se sešlo bojovat o čest i úspěch 16 dětí, 27 žen a 28
mužů. Během dne se hrálo, ale i grilovalo a diskutovalo.
V dětské kategorii vyhrál Kanwar Šulc před Romanem
Tamlerem a Lucií Lexovou. Ženy opanovala Libuše Lexová před
mládím v podání Žanety Kratochvílové a Michaely Lněničkové.
V mužích na stupínek nejvyšší vystoupal Jan Pergner, druhý
byl Dominik Svoboda a třetí Jiří Dědek. Nástup mládí pak
potvrdil v superbowlu, kde hrají vítězové jednotlivých
kategorií, Kanwar Šulc, vyhrál a odnesl si putovní pohár pro
celkového vítěze. Poděkování patří lidem, kteří se celý den
starali o pohodu i samotný turnaj a sponzorům Magistrátu hl.
m. Prahy a restauraci Léta Páně.
27. 10. 2012 jsme uspořádali v dětském domově setkání
dětí a pracovníků, kteří dříve zámek obývali. Ačkoli
venku napadl sníh a program se musel trochu upravit, akce se
povedla. Přišlo okolo dvaceti dětí a s nimi i jejich děti, manželé
či partneři. Ze zaměstnanců se zúčastnila mezi jinými i bývalá
paní ředitelka Marta Kosobudová. Nakonec se nás na zámku
pohybovalo okolo padesáti. V létě plánujeme garden párty
a věřím, že nás bude ještě více.
Martin Lněnička, ředitel DD

22. 6. 2013
» 10. ročník pétanque dvojic
» bez rozdílu věku a pohlaví – přihlášky do 17. 6. 2013, areál

dětského domova

7. 9. 2013
» 15. ročník Běhu Babího léta
» všechny věkové kategorie – přihlášky na místě, zámecký park

Dolní Počernice

19. 10. 2013
» 10. ročník pétanque jednotlivců
» bez rozdílu věku – přihlášky do 14. 10. 2013, areál dětského

domova

7. 12. 2013
» 15. ročník Předvánočního běhu
» všechny věkové kategorie – přihlášky na místě, zámecký park

Dolní Počernice
Přihlášky na dd_dolpoc@volny.cz nebo na tel.: 281 930 129,
602 873 693, pokud není uvedeno „na místě“.

FOTO: Alieska photography alena.sreﬂova@centrum.cz

Jak to žije
ve Veselém čertíkovi

Halloween party – 26.10.2012
14 DD, Veselý čertík

V čertovském doupěti to neustále žije a děti si užívají spoustu legrace při jednorázových
akcích, ale i v rámci pravidelných lekcí, které pořádáme pro děti již od 6 měsíců až do
věku 6 let. Na své si však přišly i maminky, pro které pravidelně organizujeme zajímavé
přednášky a večerní tvořivé workshopy. Velmi oblíbenou akcí se stala Pyžámková noc,
kdy děti nocují v čertovském doupěti a rodiče si tak mohou užít chvíle klidu dle svých
představ. Další velmi povedenou akcí byla Halloweenská párty v maskách a Mikulášská
nadílka s tvořením.
Přehled všech našich akcí
a kurzů naleznete na webových stránkách www.veselycertik.cz a také na facebooku/Vesely certik o.s.,
kde pravidelně pořádáme
soutěže o zajímavé ceny.
V lednu se můžete těšit na
další Pyžámkovou noc a jiné
zajímavé akce pro děti a jejich maminky. Těšíme se na
vás i vaše děti v našem rodinném klubu.

ADVENTNÍ DÍLNA VE ŠKOLCE
ORANGERY
Dne 2. prosince se školka Orangery zahalila do
vánoční atmosféry. Tento den se nesl v duchu
pohody, klidu a lásky. Od útlého rána se ve třídách vznášel tajemný klid s hřejícím pocitem na
srdíčku.
Rodiče i děti měli možnost obohatit dobu čekání
na nejkrásnější dny v roce vyrobením si krásné
dekorace. Společně jsme se pokusili o vytvoření
vánočního anděla, který je pro mnohé symbolem
ochrany a dobrého ducha. Výtvarná práce byla
doprovázena blahodárným tónem koled, vůní
skořice a vanilky.
Společně strávené odpoledne bylo pro mnohé
z nás symbolem pokory a přátelství. Načerpání
duševní pohody je totiž důležitým pojítkem k příjemnému prožití dalších všedních dnů. Velmi se
těšíme na to, že se zde sejdeme i za rok ve stejném počtu a dobré náladě.
Mgr. Diana Vránová

POČIN o svých počinech
ROK 2012 NÁM ODCVÁLAL A JAKÝ
PRO NÁS V POČINU BYL?
Podzim se nám přelil do zimních, předvánočních nálad, avšak v Počinu se nezahálí. Je čas na zavzpomínání na končící rok,
a zároveň bychom se s vámi chtěli rozdělit
o naše plány do let příštích. Rádi bychom
vyslovili poděkování obci Dolní Počernice za
podporu naší činnosti a poskytnutí prostor,
spoluobčanům za chleba, mrkev a jablíčka
i účast na našich akcích.
Pro náš klub byl rok 2012 plný velkých změn,
ve stádě se nám vyměnili koně, pro děti máme
malinkatou poničku Šelinku, ovečka i kozy
jsou našimi věrnými obyvateli. Více odpočinku a klidu dopřejeme koníkům Vesna, Betyna
a Matýsek, jejichž věk se blíží pomalu koňskému důchodu, mají to tu však rádi, a tak jim
dopřáváme na pastvinách společnost koní,
se kterými dlouhých 10 let denně vozili děti.
Místo nich teď přebrali štafetu Grace, Sunny
a Šibal. Koníci jsou šikovní a děti je mají rády.

zakoupit ručně malovanou podkovu, je vyrobená s láskou a určitě přinese novému majiteli štěstí do nadcházejícího roku.
14. 12. se již tradičně konala v přízemí ÚMČ
vánoční besídka pro všechny členy, přátele
a příznivce oddílu.
Pro přivítání nového roku – 2. ledna 2013
– zveme všechny majitele koníků a poníků
na Novoroční vyjížďku do Klánovického
lesa. Sraz u koní v ulici V Ráji v 11.00 hodin.
Po návratu plánujeme malé posezení (info
Hanka, tel.: 605 285 426).
Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a radosti
do roku 2013 přeje JK POČIN .

A jak probíhají naše prosincové dny? Hned
první den prosince jsme se sešli, abychom pořídili společnou fotograﬁi všech členů oddílu,
a ještě za sluníčka jsme s koníky a množstvím
čertic a čertíků, třemi koňmi, kozou, kozlíkem
a ovečkou odešli do zámeckého parku, kde
jsme se stali součástí Mikulášského průvodu.
Od 13. 12. probíhá na Černém Mostě prodejní výstava Vánoční stan neziskovek, kde
se prodávají podkovy z celoročního projektu
„Malovaná podkova“, který byl podpořen
v kategorii kultury a umění z grantu MČ
Praha 14. Přijďte si v odpoledních hodinách

Orangery, Počin 15

Žili mezi námi
JINDŘICH VALÁŠEK
SPRÁVCE POČERNICKÉHO PIVOVARU
– STŘELEC PRVNÍHO ČESKÉHO GÓLU
Teprve před pár lety uznal fotbalový svaz, že
první oﬁciální utkání české reprezentace bylo
sehráno 1. dubna 1906 v Budapešti. Češi
v něm remizovali s Uherskem 1:1 a střelcem
českého gólu, úplně prvního v celé naší fotbalové historii, byl jistý JINDŘICH VALÁŠEK,
tehdy hráč libeňského SK Meteor VIII. Podle
archivních záznamů se vědělo pouze to, že
hrál na levém křídle. Nic víc.
A tak jsme po jeho osudu pátrali... Protože
hrál za libeňský klub, pátrání začalo – a to
velmi nadějně – u kronikářů Libně, potom
pokračovalo v archivu FK Meteor Praha VIII
a na správě pražských hřbitovů. Poté se podařilo objevit hrob, navázat kontakt s jeho
nájemci a posléze i s fotbalistovou vnučkou, která v Malešicích vyrůstala a dnes žije
v USA. Další stopa vedla na Úřad Městské
části Dolní Počernice a k setkání s pamětnicí.
Příběh tak postupně dostával jasnější a jasnější obrysy...
Jindřich Valášek se narodil 27. června 1886
v Libni, což byla tehdy ještě obec za hranicemi Prahy, v rodině zdejšího truhláře. Valáškovi žili jako podnájemníci v domě se zájezdním
hostincem „U Deutschů“, který byl později
zbourán. Na jeho místě stojí dům, v němž
dnes působí Divadlo pod Palmovkou.

„Pinda“, což prý byla přezdívka populární;
vynikal zřejmě výřečností. Ladislavovi se pro
změnu říkalo „pan Dicinky“; patrně nadužíval
zdrobnělinu slova „vždycky“.

Na jaře vznikl kroužek a na podzim téhož
roku klub, jenž patří k nejstarším v Čechách
a za pár let stál u zrodu Českého svazu fotbalového. Jindřich Valášek patřil k nejlepším
hráčům Meteoru VIII, proto byl vybrán do
mužstva Čech a nastoupil v onom dubnovém
utkání roku 1906 v Budapešti proti Uhersku.
Tady je na místě dodat, že nejlepší české
kluby Slavia a Sparta odmítly pro zápas národního týmu své hráče uvolnit. Prý mají svůj
bohatý program – tak zněl důvod. Proto bylo
české mužstvo složeno z hráčů SK Smíchov
a SK Meteor VIII.

„Pinda“ i „pan Dicinky“, hoši stejného ročníku 1886, pak spolu dlouho šířili slávu libeňského klubu. Naposledy hráli za Meteor
ještě v létě 1916, jak svědčí dochovaný snímek z téhož roku. První světová válka byla
právě v poločase. Jenomže krátce po pořízení
fotograﬁe Ladislav Jetel narukoval do c. a k.
rakousko-uherské armády – a na frontě padl.
Po skončení války se Valášek s rodinou přestěhoval z Libně do Malešic, odešel i z libeňského Meteoru a góly začal střílet za malešickou
Spartu XI. Tehdy pracoval u známé nábytkářské ﬁrmy Emil Gerstel ve Vysočanech. Protože
do práce musel chodit pěšky a z Malešic mu
trvala cesta hodně přes hodinu, vstával ráno
po čtvrté. Inu, život neměl, jak se říká, jako
peříčko. Jestliže v mládí platil za veselého
kumpána, nyní by se spíše slušelo říci – byl to
společenský člověk. Hrál fotbal, cvičil v malešickém Sokole, zajímal se o politiku v místní
organizaci Čs. národně socialistické strany
a v hostinci U Břečků měl pověst „krále mariáše“. Když mu bylo padesát a truhlařina ho
trochu zmáhala, přijal místo správce pivovaru
v Dolních Počernicích, a tak se do nedaleké
obce s manželkou odstěhoval; jejich čtyři děti
byly již dospělé.

Jakým způsobem dal Valášek první český reprezentační gól, to se dnes už asi nedozvíme.
Víme pouze, že mu přihrával smíchovský Šetela a že se tak stalo v 63. minutě.
Jestliže v tomhle směru mírně tápeme, pak
zcela určitě můžeme tvrdit, že Jindřich Valášek byl veselá kopa. Uvádí to již jednou
zmíněný Slavnostní list na paměť pětadvacetiletého trvání S. K. Meteoru. V něm se přímo
dočteme, že Valášek a levý záložník Ladislav
Jetel, jenž v budapešťském utkání s Uherskem
rovněž hrál, byli „veselými kumpány, kteří nikoho nezarmoutili“. Jindřichovi se přezdívalo

Foto: archiv paní Munčové

Jindřich se rovněž vyučil truhlářem, fotbal
začal hrát ve třinácti letech za S. K. Meteor
VIII Libeň. Klub tehdy existoval již tři roky
a podle úryvku ze Slavnostního listu na paměť pětadvacetiletého trvání S. K. Meteoru
vznikl docela jednoduše.

Citujme: „Zjara r. 1896 založen byl tento náš
kroužek pěstující kopanou. Bylo to na masopustní úterý, kdy kolega Čanda maje našetřený obnos 4 zlaté, vyzval kolegy Grunzla
Ferd. a Skořepu, by šli s ním zakoupiti do
Prahy míč. Míč zakoupen od ﬁrmy Brandeis
na Příkopě.“ Po éře podomácku vyráběných
hadráků byla na počátku všeho opravdová
„nová meruna, kterou jsme dosud vídali jen
v neděli na Invalidovně u Němců nebo u Českého sportovního klubu v Karlíně“, jak se
dále dočteme.

Mužstvo SK Meteor VIII na snímku z roku 1916: Jindřich Valášek sedí zcela vpravo, zatímco Ladislav
Jetel zcela vlevo. Foto: archiv FK Meteor Praha VIII
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V pivovaru se pivo již nevařilo, ale pouze ze
sudů stáčelo do lahví. Pan správce Valášek,
jak ho kdekdo s úctou tituloval, za provoz
stáčírny odpovídal. V objektu zůstal i za německé okupace, kdy se zde skladovaly brambory. V Dolních Počernicích se stal štamgastem hostince Svornost. „Patřil k hostům,
kteří šířili pohodu a úsměv, vždy měl dobrou
náladu,“ vzpomíná na něj po více než šedesáti letech paní Hana Smolíková, rozená Zoufalá, tehdy dvacetiletá hostinská. „Pokaždé
přicházel v saku a s kravatou, vždy elegán,
za večer vypil svých dvanáct piv, ale nikdy se
neopil. Do výčepu zaskočil i na Štědrý den.
Že by byl králem mariáše, to si ani nevzpomínám, spíš si rád povídal. A pamatuju, jak
před volbami v šestačtyřicátém po jedné
politické debatě utrhl rukáv saka sociálnímu
demokratovi panu Horákovi, ale brzy byli
opět jako předtím zadobře.“

Po válce pracoval pan Valášek v místním
statku, patřícímu pražskému magistrátu,
a začátkem padesátých let ho nový režim poslal do truhlárny vysočanské Kolbenky. Jako
bývalý národní socialista si o komunistech
myslel svoje, nebylo to nic pěkného, a před
štamgasty se tím nikterak netajil. Ve fabrice
nepracoval jako truhlář, ale jako pomocný
dělník, v kolečku odvážel od strojů hoblovačky a nikdy si ho prý nenaložil plné. V truhlárně to, jak se říká, doklepal až do důchodu.
Zemřel 28. března 1956, čtvrt roku před
sedmdesátinami. Osudnou se mu podle paní
hostinské patrně stala jeho silná kuřácká vášeň. „Zapaloval si jednu cigaretu od druhé.
Žádný jiný host toho tolik nevykouřil...“ Odpočívá na hřbitově v pražských Hrdlořezích.
Nenápadný hrob je označen nápisem Rodina
Valáškových.
Pavel Kovář

Jindřich Valášek (stojící 9. zprava) v dresu malešické Sparty XI (1926). Foto: archiv paní Munčové

Jubilanti z našich řad
v I. čtvrtletí 2013

Rozloučení
S PANÍ JUDR. JANOU
MADAROVOU
S lítostí jsme přijali zprávu o úmrtí paní
JUDr. Jany Madarové.
Ač působila jako členka redakční rady
našeho zpravodaje poměrně krátkou
dobu – necelé dva roky, byla vždy
aktivním spolupracovníkem a pomohla
svými odbornými znalostmi i životními
zkušenostmi.
Budeme s úctou a přátelskou vděčností
vzpomínat.

Srdečné blahopřání k významnému životnímu jubileu patří našim spoluobčanům:

LEDEN
Pavel Malčikov, Zdeňka Bártová, Ota Petráň, Marie Kutláková, Marta Malbeková,
Ladislav Vaněček, Jaroslav Holub, Miluše Plodrová

ÚNOR
Johana Líznerová, Jiří Kolc, Josef Mráček, Miloslav Jech, Jiří Velehradský, Blahoslav Mareš

BŘEZEN
Jaroslav Lenz, Jiřina Mráčková, Jaroslav Bašek, Jiří Eckstein, Lubomír Růžička, Libuše Havlová,
Věra Zoulíková, Alenka Kšádová, Emilie Stezková, Miroslav Šída, Marie Mařencová, Zdenka
Polívková, Richard Novák, Alena Jandová
Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody.

Redakční rada DPZ

UŽITEČNÉ TIPY
PEČOVATELSKOU
SLUŽBU POSKYTUJE
PROSAZ – SPOLEČNOST
PRO SOCIÁLNÍ
REHABILITACI OBČANŮ
SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM.
Jedná se o všestrannou terénní nebo ambulantní pomoc poskytovanou především
osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení. Služba je poskytována denně, včetně svátků a víkendů,
s hodinovou sazbou 100 Kč.
Kontakt je možný na tel. 251 614 469, podrobnější informace naleznete na:
www.prosaz.cz.

Komise sociální, zdravotní a bytová

SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE A AUTODOPRAVY
POSKYTUJE OBČANSKÉ
SDRUŽENÍ HEWER.
Osobní asistence je zajištěna 24 hodin denně, sedm
dní v týdnu včetně víkendů
a svátků. Kromě základní domácí péče je nabízena i možnost dopravit se
speciálně upraveným automobilem k lékaři či
za kulturou.
Ceny každé hodiny asistenční služby jsou
odstupňovány podle množství poskytnutých
hodin odebraných v daném měsíci od 95 do
100 Kč za hodinu.
Pro bližší informace a objednávky volejte:
v pracovní dny od 8:00 do 16:30
na tel. 274 781 341.
Podrobnější informace naleznete na:
www.pecovatel.cz

PRVNÍ KONOPNÁ LÉKÁRNA BYLA
OTEVŘENA V OBCHODNÍM CENTRU
LETŇANY.
Vedle konopné kosmetiky a prostředků z léčivého konopí jako např. konopná mast Carun
– jediný zdravotnický prostředek v Česku doporučovaný při léčbě kožních potíži, jako jsou
lupénka, akné, opruzeniny, opary, ale i na odřeniny, popáleniny, bodnutí hmyzem či léčbě
bércových vředů, jsou zde k mání potravinářské nebo textilní produkty. Součástí prodeje je
i odborný výklad k čemu a jakým způsobem
konopí užívat. Prodejna je dostupná i pro tělesně postižené, denně v době 9 – 21 hod.
Podrobnější informace naleznete na:
www.konopnyshop.cz.
Užitečné tipy pro Dolnopočernický
zpravodaj vybral pan Karel Horčík.
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K novým nákupním
a stravovacím
možnostem přibyla
v Dolních Počernicích
i možnost navštívit
veterinární ordinaci.
Umístěna je v těšné
blízkosti lékárny.

Místní knihovna
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
Kateřina Tučková Vyhnání Gerty
Schnirch
Michal Viewegh

Mráz přichází
z hradu

Petra Soukupová K moři
Haruki Murakami 1Q84
Jo Nesbo

Sněhulák

Ken Follet

Pilíře země

Simon Mawer

Dívka, která spadla
z nebe

Hakan Nesser

Síť

Ian Rankin

Omnibus

Frances Mayes

Pod toskánským
sluncem

Hannah Shah

Imánova dcera

Vladimír Pikora

Všechno je jinak,
aneb, Co nám neřekli o důchodech,
euru a budoucnosti

Miloslav Moulis

Zapomeňte, že jste
byli lidmi...

Hana Rousová

Konec avantgardy?

Pavel Chalupa

Bohuslav Reynek

LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Miloš Kratochvíl

Mikuláš, Ježíšek,
pan Vrána a my

Pavla Etrychová

Komisař Vrťapka.
Sebrané spisy I,II,III

Michelle Zinková Proroctví sester
Strážkyně Brány
Kruh ohně

NAUČNÁ LITERATURA

Rachel Russellová Deník mimoňky

M.Albrightová

Pražská zima

Václav Cílek

Prohlédni si tu zemi

Ivan Čistjakov

Život mi vzal BAM

Dietmar Pieper

Svět Habsburků

NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Eduard Petiška

Příběhy, na které
svítilo slunce

Alena Novotná

Divadlo nás baví
inzerce

MINIMARKET U BARBORKY

Dlouhodobé snížení cen.
Platné od 18. 12., do vyprodání zásob

Plzeň plech 0,5l

26,-

22,-

sleva 6 %

Javořické párky
Ja

89,- 79,90/kg

sleva 10 %

Staropramen cool 0,5l

13,-

9,90

sleva 20 %

ŠŠunkový salám

130,- 117,-/kg

sleva 10 %

Gambrinus 0,5l, citron/bezinka 18,-

12,90

sleva 25 %

LLunchmeat 400g+60g

35,- 30,-

sleva 12 %

Víno JP 0,7l, různé příchutě

89,-

79,90

sleva 10 %

TTexaský guláš Viva

35,- 24,90

sleva 26 %

Víno Jagoš 1l, různé příchutě

50,-

44,90

sleva 10 %

Slepice na paprice

35,- 34,90

sleva 26 %

Redbull 0,3l

35,-

32,90

sleva 5 %

Tuňák Hamé

23,- 19,90

sleva 10 %

Brise France, různé přích.

89,-

79,90

sleva 10 %

Kunovjanka
Ku

20,- 14,90

sleva 22 %

Jihlavanka 1kg

149,- 135,-

sleva 9 %

Sm
Směs pod svíčkovou

17,-

12,90

sleva 20 %

Jacobs Velvet 200g

150,- 109,-

sleva 27 %

AR zelí
ARO

15,- 13,-

sleva 10 %

Nescafe clas. 200g

139,- 109,-

sleva 21 %

Okurky
FF
O
k

25,- 19,90

sleva 25 %

Jacobs Aroma 250g

70,-

49,90

sleva 28 %

Ro
Rohlík, houska

2,-

19,- 16,90

sleva 10 %

16,-

14,90

Šampon na vlasy

M
Mléko Lactel 1l

sleva 5 %

Toaletní papír

27,-

21,90

sleva 15 %

Poděbradka
P
ProLinie 1,5l

16,-

14,90

sleva 5 %

Ubrousky

15,- 13,-

Coca
C
Cola 2l

35,-

31,90

sleva 8 %

Raffaello
R

69,-

65,-

sleva 5 %

Milka, různé druhy
M

25,-

22,90

sleva 8 %

K
Kinder Bueno

15,-

13,90

Mars, Snickers, Twix 48g
M

11,-

Ferrero Rocher
Slovenský salám

1,50

sleva 25 %

sleva 10 %

Papírové kapesníky 15 ks 40,- 33,90

sleva 15 %

Silan 1l, různé druhy

55,- 45,90

sleva 16 %

Adidas deo, různé druhy

99,- 79,-

sleva 20 %

sleva 5 %

Fa deo, různé druhy

49,- 41,90

sleva 13 %

9,90

sleva 5 %

Air Wick náplň, různé vůně 99,- 84,90

sleva 14 %

99,-

91,90

sleva 7 %

Psí kapsičky, různé druhy 10,- 8,90

sleva 10 %

69,-

57,90/kg sleva 15 %

Propesco

30,- 26,90

sleva 10 %

Cvič v pohodlí tvého domova
nebo v blízkém okolí
trénink na míru
sestavení jídelníčku
ukázková hodina zdarma
Zhubněte a zpevněte své tělo s maximální úsporou času pod
odborným dohledem fitness trenéra. Místo a čas tréninku si
vyberte sami. Osobní trenér fitness přijede za Vámi.

PŘESTAŇ SE VYMLOUVAT A ZAČNI CVIČIT
tel.: 777 661 355

NOVĚ OTEVŘENO
Studio terapie pro zdraví
Bryksova 43, Praha 9, Černý Most
> individuální terapie <
> poradenství osobnostního rozvoje <
> ženské zážitkové pobyty <
> prodej energetických šperků <
> masáže <
> manikúra, pedikúra <
> kosmetické služby <
> rekondiční cvičení <
> výživový poradce <
> poradenství a individuální trénink se sportovním <
a kondičním specialistou

www.terapieprozdravi.cz
www.rybkaradka.cz

Pohled z hráze
Ukázka rybářského vybavení

Výlov Velkého
počernického rybníka
Ve čtvrtek 11. října jsme si nemohli nevšimnout rozruchu kolem Počernického
rybníka. Nejenže sám rybník byl po roce opět vypuštěný, ale na hrázi a pod hrází
bylo pěkně rušno. Kádě, sítě, nákladní auta, podběráky a další nářadí, ale hlavně
rybáři, kteří měli plné ruce práce. Po roce opět probíhal výlov. Svou rozlohou
19 ha je Počernický rybník největším v Praze a nejvýznamnějším rybníkem v povodí Rokytky. Výlov je velkým svátkem pro všechny rybáře a další, kteří se o rybník starají (na jeho výlovu se letos podílelo okolo dvaceti lidí).
V letošním roce bylo vyloveno téměř 120 q ryb. Z uvedeného množství bylo 100 q
kaprů a zbytek doplňovaly další druhy ryb – štiky, candáti, sumci, amuři, líni,
okouni a bílé ryby. Mezi výjimečné kusy patřilo cca 10 kaprů KOI, kteří měli hmotnost mezi 6 až 8 kg a nezklamala ani rarita Počernického rybníka – sumec albín.
Tento sumec chodí rybáře každoročně pozdravit ke hrázi a je vždy o kousek větší.

Posuzování zdravotního stavu dřevin tomografem

Vylovené ryby nejsou určeny k přímému prodeji, ale jsou vypuštěny do rybářských revírů ČRS ÚSMP pro následný rybolov. Dolnopočernické ryby se tak ocitnou v nových vodách, konkrétně v Kyjském rybníku, v nádržích Slatiny a Alojsov,
v Berouce 1 a 2, ve Vltavě 5 a v Cukrovarském rybníku.
Vypouštění rybníka trvá podle manipulačního řádu 15 dnů, v praxi je to ovšem
asi 20 (záleží na přítoku). Jeho opětovné napouštění probíhá minimálně 20 dnů,
i déle. Pouze v případě vydatných srážek může být doba kratší.
Český rybářský svaz, Lesy hl. m. Prahy a MČ Praha – Dolní Počernice opět pozvaly
žáky základních škol a širokou veřejnost, aby využili jedinečnou příležitost a zažili
opravdovou atmosféru výlovu. Pro všechny děti byla připravena stezka o rybách,
rybářích a rybnících, kde si mohli prohlédnout ryby zblízka, vyzkoušet si rybářské
vybavení či nakouknout do života dalších vodních živočichů. Na řadu přišly i dalekohledy, protože takový výlov je přímo hostinou pro řadu vodních ptáků. O tom,
že je výlov velké lákadlo, svědčí účast cca čtyři sta dětí, které letos k rybníku přišly. Potěšitelné bylo, že o připravené prezentace projevili zájem i dospělí, kterých
k Počernickému rybníku při výlovu přichází stále více.
Rybníky dnes již nejsou chápány jako jednoúčelové vodní plochy na „výrobu“ ryb
či ochranu před povodněmi. Dnešním cílem je vytvořit rybníky a malé vodní nádrže, které vedle chovu ryb či rekreace zajistí také dostatečné podmínky pro život
a rozmnožování ohrožených druhů živočichů a rostlin vázaných na vodní prostředí.

Život u vody – ptáci, žáby a plazi

Počernický rybník je v současnosti významnou ptačí lokalitou a přírodní památkou.
S přilehlým zámeckým areálem s mnoha staletými stromy tvoří ojedinělý pražský
přírodní komplex, který je častým cílem procházek a výletů mnoha Pražanů.
Pro ilustraci připojujeme několik fotograﬁí z výlovu a doprovodných stanovišť,
která byla pojata jako život okolo vody.
Hlavním organizátorem doprovodného programu bylo
Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy za pomoci
Českého rybářského svazu a MČ Praha – Dolní Počernice.
Lesy hlavního města Prahy
Lesy hlavního města Prahy jsou organizací města, která se od roku 1992 stará o pražské
lesy, městskou zeleň, malé vodní toky i rybníky. Spravují také záchrannou stanici pro volně
žijící živočichy, zajišťují včelařskou činnost a prostřednictví střediska ekologické výchovy
spolupracují se školami, rodinami i seniory. Více na www.lesypraha.cz
Na hrázi – ukázka živých ryb, výlov s komentářem zkušeného člena ČRS
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