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2 Úvodník

Vážení spoluobčané,
v závěru roku bychom měli 
bilancovat, avšak s Vaším 
dovolením, se ohlédnutím za 
rokem 2013 budu zabývat až 
v prvním čísle našeho zpra-
vodaje v roce 2014. 

Jisté však je, že i přesto, 
že kohoutky fi nančních toků 
z magistrátu byly pro naši 
MČ v tomto volebním období 
pomyslně uzavřeny, nezůstal 
rozvoj Dolních Počernic na 
mrtvém bodě. Paradoxně 
nám například v letošním 
roce pomohly k odstranění 
havarijního stavu části naší 
infrastruktury červnové po-
vodně, a ke zvelebování na-
šich ulic poměrně stálý přísun 
fi nančních prostředků z Od-
boru městského investora na 

stavbu TV Dolní Počernice – rekonstrukce komunikací. 
Zastupitelstvo naší MČ každoročně projednává a schvaluje tzv. zásob-

ník investičních akcí, ve kterém se kupodivu zvětšuje seznam akcí ukonče-
ných a zmenšuje seznam akcí připravovaných nebo rozpracovaných. Tento 
seznam uveřejníme v některém dalším čísle našeho zpravodaje. 

Jako největší investiční priority si ZMČ stanovilo dokončení rekonstruk-
ce č.p. 11 (před budovou úřadu), dále pak odstranění havarijního stavu 
objektu hájovny č.p. 45 a rozšíření kapacity naší mateřské školy. Kromě 
dostavby č.p. 11 se však jedná o investičně náročné akce a v tuto chvíli není 
možné stanovit harmonogramy jejich realizace.

V průběhu celého volebního období jsme se snažili zapojovat Vás, naše 
občany, do procesu spolurozhodování a do diskuse o problémech, které 
nás nejvíce tíží. Ne všechna vaše přání se však dají splnit v krátké době 
a mám reálnou obavu, že některá přání se nedají splnit vůbec. Mám nyní 
na mysli zejména nárůst dopravy a s tím spojené nezodpovědné chování 
některých řidičů. Také se neustále potýkáme s krádežemi a vandalstvím, 
které dopadají negativně na soukromý i veřejný majetek. Oproti tomu jsme 
připraveni podstatně zlepšit stav veřejného pořádku v Dolních Počernicích. 

V následujících měsících nás čeká mnoho práce na přípravách a tvorbě 
nového Územního (Metropolitního) plánu hl. m. Prahy. Do tohoto procesu 
bychom vás také rádi zapojili.

Do roku 2015 je vodítkem pro rozvoj naší městské části „Strategický 
plán Dolních Počernic“, který bude nutno v r. 2014 opět aktualizovat. Další 
směrování rozvoje naší MČ bude již záležet na nové samosprávě, neboť 
v říjnu příštího roku, jak známo, proběhnou komunální volby.

Do roku 2014 si Vám všem dovoluji popřát šťastné vykročení, mnoho 
osobních a pracovních úspěchů, nezdolné zdraví a splnění všech Vašich přání.

A protože před příchodem nového roku si budeme užívat vánoční svátky, 
přeji Vám jejich klidné prožití se svými blízkými v té pravé vánoční atmosféře.

Zbyněk Richter, starosta

Úvodník
23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice 
dne 4. 11. 2013
1. Projednání podmínek rozpočtového provizoria MČ 

Praha-Dolní Počernice na rok 2014
  souhlasí, aby MČ Praha-Dolní Počernice hospodařila 
v r. 2014 až do schválení svého rozpočtu na rok 2014 v roz-
počtovém provizoriu a schvaluje pravidla pro hospodaření MČ 
Praha-Dolní Počernice v období rozpočtového provizoria pro 
rok 2014 v tomto znění:

1) Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximál-
ně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2013. 

2) Je nezbytné, aby městská část v období rozpočto-
vého provizoria přizpůsobila reálný průběh svých 
výdajů skutečnému objemu použitelných peněž-
ních prostředků.

3) Pro plynulost fi nančního hospodaření je třeba za-
jistit, aby byly včas a řádně plněny zejména zákon-
né a smluvní povinnosti městské části.

4) V období rozpočtového provizoria nebude měst-
ská část uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není 
jistota, že na jejich plnění bude mít městská část 
potřebné fi nanční prostředky.

5) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v období 
rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji 
rozpočtu na rok 2014 po jeho schválení v Zastupi-
telstvu MČ.

2. Projednání posudku o vlivech záměru „Pražský 
okruh, stavba 510 Satalice – Běchovice“ na životní 
prostředí
  považuje vypořádání připomínek MČ Praha-Dolní Počer-
nice v posudku o vlivech záměru „Pražský okruh, stavba 
510 Satalice – Běchovice“ na životní prostředí za nedo-
statečné a trvá na svém usn. č. 20.1 ze dne 27. 5. 2013 
v tomto znění:

 Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice projednalo pře-
pracovanou dokumentaci vlivů záměru „Pražský okruh 
– stavba 510 Satalice – Běchovice“ na životní prostředí, 
zpracovanou spol. EKOLA group, spol. s r.o. – čj. 788/13 
vydává v řízení dle výzvy MŽP ČR čj.24980/ENV/13 ze 
dne 24. 4. 2013, vedené pod čj. 788/13/sekr nesouhlasné 
stanovisko z těchto důvodů:

  považuje v předloženém materiálu prezentovanou 
únosnost negativních vlivů stavby za nedostatečně pro-
kázanou,

  požaduje v části ochrany ovzduší: 
 prokázat kontrolním měřením vypočtené hodnoty imisí 

znečišťujících látek, 
 problematiku organických látek řešit se zahrnutím vlivu 

stávajících zdrojů znečištění,
v části ochrany proti hluku: 

  realizovat soubor protihlukových opatření pro splnění 
podmínky č. 4 kolaudačního rozhodnutí čj.DOP/I-referát 
11412/93-Gu,Fb ze dne 4. 11. 1993 (stavby okruhu H1) 
– stanovující maxLd 55dB, maxLn45dB v oblasti mostu 
přes Počernický rybník včetně jižního předmostí (insta-
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lace protihlukových stěn, použití tzv. tichého asfaltu, zkvalitnění 
dilatačních spár),

  po realizaci protihlukových opatření změřit skutečný stav hlukové 
zátěže a porovnat jej s vypočtenými teoretickými hodnotami Akus-
tické studie pro tuto stavbu; dle zjištěných výsledků resp. až na zá-
kladě průkaznosti dostatečně podlimitních hodnot max. akustického 
tlaku v městské části Praha-Dolní Počernice řešit otázky dalšího pro-
vozu včetně podmíněných investic (stavba SOKP511, přeložka I/12-
-Českobrodská) a jednat ze strany investora stavby o kompenzacích 
s majiteli nejvíce postižených pozemků, 

  konstatuje, že vypočtené hladiny akustického tlaku neodpovídají 
našim orientačně zjištěným hodnotám a doba měření našim zkuše-
nostem o noční intenzitě hluku; limitní hodnoty jsou dány kolaudačním 
rozhodnutím. 

  navrhuje, aby v další rozvaze o vedení Silničního okruhu kolem Prahy 
byl ze strany ŘSD ČR zpracován a ověřen záměr tzv. regionální varianty 
vedené převážně Středočeským krajem. 

3. Podněty na změny Územního plánu Hl. m. Prahy
  schvaluje návrhy na změnu ÚP SÚHMP v tomto znění:
1. změnit funkci „zahrádky a zahrádkové osady“ na obytnou 

funkci – OC na pozemcích 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 
555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564 a 565 v k.ú. 
Dolní Počernice mezi ul. Novozámecká a drážním tělesem.

2. změnit funkci SP na obytnou funkci – OC na pozemcích 
parc. 21, 22, 23, část 24/1, 24/2, 24/3, 24/4 v k.ú. Dolní 
Počernice v ul. Nad Rybníkem.

  pověřuje starostu zajištěním podání těchto návrhů na OÚP MHMP 
s termínem do 30. 11. 2013.

4. Řešení příjezdu k pozemkům podél ul. V Padolině
  pověřuje RMČ, ve věci Řešení příjezdů k pozemkům podél ulice V Pa-
dolině:

1. předat stavebnímu úřadu MČ Praha 14 požadavek, aby 
v řízení o nové komunikaci podél ul. V Padolině byly pří-
jezdy k pozemkům mezi ul. V Padolině a Nad Rybníkem 
nedílnou součástí nové komunikace a to v kterékoli verzi 
výsledného řešení vzhledem k výsledkům jednání se Stát-
ním pozemkovým úřadem,

2. požádat Hl. m. Prahu o fi nancování vybudování těchto pří-
jezdů.

5. Příprava nového Územního plánu (Metropolitního plánu) 
Hl. m. Prahy
  projednalo návrhy na přípravu a tvorbu Územního plánu (Metropolit-
ního plánu) 

  požaduje:
1. Nerozšiřovat stávající zástavbu nad rámec územně plánovacích 

podkladů ( ÚP SÚHMP, US Dolní Počernice – jižní část, US Dolní 
Počernice – sever, Koncept nového ÚP z r. 2009), přičemž je mož-
no o drobných odchylkách od výše uvedeného vymezení území 
v ZMČ dále jednat.

2. Zajistit propojení ul. Nad Rybníkem a Mladých Běchovic mimo 
území Výzkumných ústavů Běchovice.

3. Propojení ulic Českobrodská a Národních hrdinů ve stopě, navr-
žené v US Dolní Počernice – jižní část.

4. Dodržet koncepci rozvoje území, stanovenou US Dolní Počernice 
– jižní část a Dolní Počernice – sever.

Informace ZMČ
5. Zachovat současnou podobu křižovatky Pražský okruh × Čes-

kobrodská. V případě přestavby této křižovatky do podoby dle 
současně platného ÚP tuto situaci řešit vybudováním ulic Nová 
Úpická a Jižní komunikace ( viz US Dolní Počernice – jižní část), 
které by propojily ul. Českobrodskou a Národních hrdinů severně 
od Štěrboholské radiály.

6. Zajistit pěší a cyklistické propojení lávkou přes Pražský okruh 
(Východní spojka) ve stopě stávající cyklostezky č. A 258.

7. Území severně od lokality Vinice a východně i západně od Praž-
ského okruhu, které je ve stávajícím ÚP určeno pro realizaci Tech-
nologického parku, využít pro výsadbu lesního porostu, izolační 
a nelesní zeleň, v rozsahu ZOS a PP dle územního plánu.

8. Na Pražském okruhu zrušit křižovatku Vinice typu diamant a tím 
i navrženou komunikaci, propojující areál VÚ Běchovice s Dolní-
mi Počernicemi. 

9. Zahájit projednávání možnosti realizace východní části Pražské-
ho okruhu ve stopě, vedené Středočeským krajem.

  schvaluje Teze k úvodní rozvaze o charakteru území MČ Praha-Dolní 
Počernice, vypracované starostou MČ.

6. Aktualizace žádosti o převodu majetku HMP do svěřené 
správy MČ Praha-Dolní Počernice
  souhlasí s podáním žádosti na MHMP o převod pozemků Hl. m. 
Prahy do svěřené správy MČ Praha-Dolní Počernice, které budou 
využity pro výstavbu nové základní školy v Dolních Počernicích.

7. Změna nájemní smlouvy, uzavřené mezi MČ Praha-Dolní Po-
černice a Základní školou Národních hrdinů 70
  schvaluje změnu nájemní smlouvy se Základní školou, Národních hr-
dinů 70, Praha 9-Dolní Počernice ze dne 1. 1. 1997 tak, že v čl. V, bod 
16b bude vypuštěn text „Ceny pronájmu pro tyto činnosti podléhají 
schválení MZ“. 

8. Převod hmotného majetku do svěřené správy MČ Praha-Dol-
ní Počernice
  schvaluje PROTOKOL číslo PP/21/02/519/2010 o převodu hmotného 
majetku – stavba 0134 TV Dolní Počernice, etapa 0016, získaného in-
vestiční výstavbou na pozemcích parc.č. 1551/1,1516 a 1552 v k.ú. Dolní 
Počernice, včetně předání a převzetí do správy MČ Praha-Dolní Počer-
nice v pořizovací hodnotě 5 236 278 Kč.

9. Doplnění členů Redakční rady Dolnopočernického zpravo-
daje
  bere na vědomí žádost pana Karla Vosátky a pana Jiřího Herolda 
o ukončení svého členství v redakční radě Dolnopočernického zpravo-
daje,

  jmenuje novými členy redakční rady DPZ paní Ivanu Hájkovou a pana 
ak. malíře Romana Frantu.

10. Plošné vykácení akátu v lokalitě přírodní památka Počer-
nický rybník
  požaduje revizi plánu těžby v lokalitě přírodní památka Počernic-
ký rybník tak, aby nadále nedocházelo k porušení clony, vytvořené 
vzrostlou zelení mezi obytnou zástavbou a protějším břehem rybníka.

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

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová
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Informace RMČ
Rada na svých zasedáních v období 
od 25. 9. 2013 do 27. 11. 2013 m. j. 
projednávala

schválila:
 nabídku na zakázku „Dílčí oprava zděného 

oplocení zámeckého parku, ul. Národních 
hrdinů, Praha 9“ od společnosti Perfect-
stav s.r.o. za cenu 264 970 Kč (bez DPH)

 zadání zajištění výběrového řízení na 
zhotovitele stavebních prací stavby „Od-
stranění havarijního stavu dešťové kana-
lizace v ul. Národních hrdinů, Praha-Dol-
ní Počernice, 2. etapa“ spol. ZAVOS s.r.o.

 prodejní cenu publikace „Dolní Počernice 
– z dějin obce“ ve výši 315 Kč

 zhotovení přístřešku autobusové zastávky 
u zdravotního centra od Jiřího Klovrzy – zá-
mečnictví za cenu 38 600 Kč (bez DPH)

 poskytnutí daru OS Sluneční paprsek ve 
výši 10 tis. Kč na ozdravné pobyty dětí 
s onkologickým onemocněním

 uvolnění fi n. prostředků ve výši 6500 Kč 
na zajištění oslav 95. výročí vzniku samo-
statného Československého státu 

 ukončení smlouvy o pronájmu pozemku 
parc.č. 613 v k.ú. Dolní Počernice (zahrad-
nictví) s panem Janem Syrovátkou výpo-
vědí v souladu se zněním této smlouvy

 zadání zakázky „Úprava koryta Rokyt-
ky v zámeckém parku v Praze, Dolních 
Počernicích“ spol. PRAGIS a.s. za cenu 
285 090 Kč (bez DPH) – odstranění hava-
rijního stavu a realizace protipovodňové-
ho opatření

 Výroční zprávu Základní školy, Národních 
hrdinů 70, Praha 9-Dolní Počernice

 přijetí sponzorských darů pro MŠ DUHA 
a ZŠ Dolní Počernice 

 uvolnění fi n. prostředků ve výši 15 tis. Kč 
na spolufi nancování divadelního před-
stavení, které MČ pořádá spolu se spol. 
Počernický pivovar s.r.o. dne 27. 11. 2013 
v divadelním sále čp. 3 

 úpravy rozpočtu MČ v jednotlivých mě-
sících

 požadavek MČ na odstranění povodňových 
škod, zpracovaný na základě výzvy Minis-
terstva životního prostředí ČR na akce:

 levobřežní kamenné opevnění koryta 
Rokytky

 rekonstrukce cestní sítě v zámeckém 
parku

 umístění sídla společnosti PDDP s.r.o. na 
adrese Národních hrdinů čp. 3, Praha 9 
po dobu platnosti nájemní smlouvy se 
spol. Počernický pivovar s.r.o. ze dne 
1. 5. 2012

 Smlouvu o dílo se spol. PRAGIS, a.s. na 
stavbu „Odstranění havarijního stavu 
dešťové kanalizace v ul. Národních hrdi-
nů, Praha-Dolní Počernice, 2. etapa“ 

 plnění Akčního plánu MA21 za rok 2013 
 Akční plán MA21 na rok 2014 
 zveřejnění záměru na prodloužení nájem-

ní smlouvy se spol. BeA CS, spol. s r.o.
 uvolnění fi n. prostředků ve výši 33 500 Kč 

na pořádání akce Adventní setkání seniorů
 nabídku spol. HANES, s.r.o. na pořízení 

menšího samosběrného čistícího vozu 
1 884 400 Kč (bez DPH) jako nejvýhodnější

 uvolnění fi nančních prostředků ve výši 
24 tis. Kč z kapitoly Kultura na konání 
Dolnopočernické nadílky

vzala na vědomi:
 Zápisy z jednání Redakční rady DPZ 

a jednotlivých komisí RMČ
 poděkování Diakonie ČCE Praha 5-Sto-

důlky za fi nanční příspěvek 
 Zápis z jednání o zajištění náhradní vý-

sadby v ul. Za Luhem ze dne 26. 9. 2013
 Zápis z průběhu Kulatého stolu na téma 

Zklidnění dopravy v ul. Kněžická, Záblat-
ská, Vlčická ze dne 9. 10. 13 

 Zprávu o hospodaření MČ za období 
1– 9/2013 bez připomínek

 Informaci starosty o průběhu Setkání 
starostů na téma – Doprava ve východní 
části Prahy ze dne 11. 10. 2013

 poděkování za pomoc při pořádání Praž-
ského triatlonu v r. 2013

 Protokoly o výsledku veřejnoprávní kon-
troly v MŠ DUHA a v ZŠ Dolní Počernice 
bez připomínek

Zápisy z jednání jsou k dispozici na webo-
vých stránkách MČ a v písemné podobě na 
úřadě MČ.

V dnešním zpravodaji Vám představujeme Ing. Jo-
lanu Polochovou, pracovnici Oddělení správy ma-
jetku našeho ÚMČ. Svoji kancelář má v horním pat-
ře budovy, a ač je obklopena úředními dokumenty, 
dýchne na Vás útulno. Vstřícně a s úsměvem tu jsou 
přijímáni všichni, kdo potřebují vyřídit záležitosti tý-
kající se nejen majetkové agendy.
Do pracovní náplně paní Polochové patří:

  správa a pronajímání nebytových prostor a po-
zemků svěřených Magistrátem hl. m. Prahy do 
správy MČ Dolní Počernice (dále jen "svěřený ne-
movitý majetek")

 nakládání se svěřeným nemovitým majetkem 
– zveřejňování záměrů, nájemní smlouvy, předá-
vání a přejímky pronajímaných prostor

 majetkoprávní úkony
 smlouvy – směnné, o výpůjčce, o zřízení věcných 

břemen, o úplatných i bezúplatných převodech, vše 
včetně zajišťování znaleckých posudků, geodetic-
kých podkladů a zápisů do Katastru nemovitostí

 smluvní vztahy s organizacemi: PRE, Pražská ply-
nárenská, Veolia (včetně převodů a ukončování 
odběrů)

 nakládání s majetkem ve smyslu zákona o Hl. m. 
Praze

 řešení vlastnických vztahů s katastrálním úřadem, 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých, pozemkovými úřady

 výběrová řízení týkající se nakládání s nemovitostmi
 spolupráce s reklamními společnostmi – agenda 

umísťování velkoplošných reklamních zařízení na 
území Dolních Počernic

 evidence a inventarizace svěřeného nemovitého 
majetku

 tvorba přílohy č. 2 k obecně závazné vyhlášce 
o místním poplatku za užívání veřejného pro-
stranství

 dozorce výtahu v č.p. 10 (bytový dům navazující 
na budovu úřadu)

K čemu je nám 
úřad

Redakční rada
Ke konci letošního roku se částečně změnilo obsa-
zení redakční rady našeho zpravodaje.

Z rodinných a časových důvodů byl nucen 
vzdát se svého členství fotograf pan Karel Vosát-
ka, kterému děkujeme za profesionální a oběta-
vé dokumentování kulturních akcí, stavebních 
a údržbových prací a v neposlední řadě i přírod-
ních krás naší městské části.

Z důvodu časového zaneprázdnění náš tým 
opustil i pan Jiří Herold, kterému děkujeme za roz-
hovory se zajímavými lidmi a zprávy z místní školy.

Novými členy naší rady se stali: paní 
Ivana Hájková, třídní učitelka 3.B dolnopo-
černické základní školy a akademický malíř 
Roman Franta. 

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová



Kultura 5

Milí čtenáři,
dovolte mi popřát spolu s členy redakční rady krásné, spo-
kojené, zdravé Vánoce a mnoho štěstí, osobní spokoje-
nosti a příjemných chvil s naším zpravodajem v roce 2014.

Ačkoli jsou Vánoce v posledních desetiletích více ko-
merčním šílenstvím, než tichým a pokorným zastavením 
se v tomto zimním a svátečním čase, přeji Vám, abyste 
našli právě ty chvilky neopakovatelné pohody s Vašimi 
blízkými. Věřte, je příjemné jen posedět u svíčky, při 
vůni vánočního Františka a povídat si o obyčejných vě-
cech, vzpomínat na ty co již mezi námi nejsou, či věno-
vat svůj osobní čas a energii dětem, místo abychom je 
posadili k televizi. A procházka naším krásným parkem, 
okolo rybníka nebo Xaverovským hájem bude tím pří-
jemným aktivním odpočinkem.

Třeba se potkáme, těším se na to 

 MUDr. Pavel Boček, předseda 
Redakční rady DPZ

Vážení spoluobčané,
v závěru tohoto roku jsem čelil stížnostem 
obyvatel Vinice na kácení lesního porostu 
na severní straně Velkého počernického 
rybníka při ul. Nad Rybníkem. Nejsem tou 
správnou osobou, abych naší veřejnosti po-
dával zdůvodnění tohoto zásahu. Na webo-
vých stránkách naší MČ byla již uveřejně-
na zdůvodnění kácení dotčenými orgány. 

Poslední stanovisko v této věci nám bylo 
doručeno na moji žádost od ředitele orga-
nizace Lesy hl. m. Prahy, kterou otiskujeme 
v plném znění. Já osobně budu procesy pl-
nění Lesního hospodářského plánu nadále 
sledovat a snažit se o to, aby případné další 
zásahy podobného charakteru na území 
naší MČ byly prováděny citlivěji.

Zbyněk Richter, starosta

Kácení na Vinici

UPOZORNĚNÍ 
Odvoz komunálního 
odpadu na přelomu roku

V katastru Dolních Počernic se odvoz komunálního 
směsného odpadu provádí pravidelně ve středu. 
Vzhledem k tomu, že Nový rok připadá na středu 

1. 1. 2014, měníme v tomto týdnu harmonogram svozu následovně:
 V modré oblasti proběhne svoz domovního odpadu standardně, 

tzn. ve středu v dopoledních hodinách tak, jako obvykle. Upozorňujeme 
proto občany, aby 1. 1. přesto, že je den svátku, nezapomněli přistavit 
popelnice k odvozu.

 V zelené oblasti proběhne svoz domovního odpadu s jednodenním zpož-
děním, tzn. ve čtvrtek 2. 1. 2014 a na tento den je třeba přistavit nádoby 
k odvozu.



6 Místní komunikace

  značka „dopravní obsluze vjezd povolen“ 
problém také neřeší – v ranní špičce nemá 
policie  kapacitu na kontrolu

  další zpomalovací práh = další zvýšení hluč-
nosti pro okolní obyvatele domů a další fi -
nanční  náklady pro městskou část.
Dále upozornil, že s podobnými problémy 

se potýká celá Praha, a to v daleko větší míře. 
Možné zlepšení by snad do budoucna moh-
lo přinést dokončení plánovaných silničních 
okruhů kolem Prahy a jejich propojení s dálni-
cí D1. Ve zmiňovaných ulicích Dolních Počernic 
není současný stav nijak katastrofální, jedná 
se opravdu převážně jen o dočasný problém 
ranní dopravní špičky. Nato se ozvaly i po-
chvalné hlasy občanů na adresu MČ a jejího 
vedení, které srovnávaly náš stav s jinými mís-
ty v Praze a dalších městech či zemích.

Dolní Počernice jsou jedna z mála MČ 
v Praze, které mají takový komfort zrekonstru-
ovaných místních komunikací.  Z výše uvedené 
diskuze vyplynulo jako nejschůdnější řešení za-
sadit se o prodloužení intervalu zelené na se-
maforu pro ulici Národních hrdinů, což by zkrá-
tilo frontu aut, čekajících na zelenou a omezilo 
snahu řidičů používat uvedené zkratky.

 Závěrem se většina přítomných shodla, 
že uvedená situace nevyžaduje zásadní opat-
ření. Došlo k trefnému přirovnání – že pro-
blém je jako voda – někde jí postavíte překáž-
ku a ona si okamžitě najde cestu jinudy. Je to 
bohužel civilizační daň, dříve si i na hlavních 
ulicích mohly hrát děti, dnes vzhledem k při-
bývající okolní zástavbě a tudíž i vzrůstající-
mu počtu dopravních prostředků je to již jen 
vzpomínka na minulost. Ale na druhou stranu 
se budují nová hřiště a veřejná sportoviště, 
přibývá investic do městské zeleně a i snahou 
o různá kulturní zpestření se snad daří i v naší 
městské části tento neduh dnešní společnosti 
lidem kompenzovat.

Závěrečné shrnutí jednání:
1) Současný systém dopravního znače-

ní v lokalitě V Ráji zůstane zachován. 
2) Starosta MČ Zbyněk Richter pro-

jedná s příslušným Odborem MHMP 
možnost úpravy intervalů světelné 
křižovatky ulic Národních hrdinů 
a Českobrodská.

3) Městská policie se zaměří na moni-
toring dopravy v ranní špičce v ul. 
Kněžická, zejména na dodržování 
rychlosti vozidel.

4) Vedením MČ ve spolupráci s Měst-
skou policií budou řešeny problémy 
s parkováním vozidel v ul. V Ráji a to 
zejména při akcích na hřišti kopané.

Zápis z jednání poskytl starosta 
Zbyněk Richter

Úklid sněhu na komunikacích 
Žádáme občany, aby v době sněhových kalamit parkovali mimo hlavní komunika-
ce, aby byl umožněn přístup pro odklízecí stroje. Zejména upozorňujeme na tento 
problém v ulicích Dubenecká a U Konečné.

Zklidnění dopravy v ul. 
Kněžická, Záblatská, Vlčická

Akce byla svolána do zasedací místnosti ÚMČ 
Praha-Dolní Počernice na základě výsledků 4. 
Fóra, které se konalo dne 16. 5. 2013 a kde vy-
krystalizovaly hlavní problémy našich občanů. 
Ke „Kulatému stolu“ byli pozváni především 
lidé žijící v dotčené lokalitě „V Ráji“ a zástup-
ci vedení MČ Praha-Dolní Počernice, Městské 
policie a Policie ČR.

 Úvodem přednesl pan starosta Zbyněk 
Richter stěžejní téma setkání – omezení pro-
vozu automobilů v ulicích Kněžická, Záblat-
ská a Vlčická. Po představení členů Rady MČ 
a policie dal prostor veřejnosti, aby se vyjádři-
la k dané problematice.

Z názorů diskutujících vyplynulo, že hlav-
ní problém spočívá v hustém ranním provozu 
především v ulici Kněžické, a s tím souvise-
jící zvýšená hlučnost (auta jezdí po zámkové 
dlažbě, navíc přes dva zpomalovací prahy), 
prašnost a snížení bezpečnosti chodců – pře-
vážně dětí jdoucích do školy (v této ulici ne-
jsou chodníky). Řada řidičů si totiž zkracuje 
čekání na semaforu na křižovatce ulic Národ-
ních hrdinů a Českobrodské a ulicí Kněžickou 
projíždí dále přes Hostavice směrem do cen-

Jednání u "Kulatého stolu" 
dne 9. 10. 2013

tra a naopak. Navíc někteří z nich jedou 
bezohledně a nepřizpůsobí jízdu daným 
podmínkám silničního provozu.

V souvislosti s tím bylo provedeno 
několikeré měření hustoty a času zvý-
šeného provozu jak samotnými obča-
ny, tak pracovníky úřadu i samotným 
panem starostou. Bylo zjištěno, že se 
jedná o projetí cca 70 až 80 aut bě-
hem nejvytíženějšího časového úse-
ku od 7.30 do 8.30 hodin. Před i po 
tomto uvedeném časovém rozmezí 

provoz v Kněžické odpovídá obvyklé-
mu stavu klidové zóny, kdy tudy projíž-

dějí převážně obyvatelé žijící v naší MČ. 
V okolních ulicích je pak provoz téměř 

zanedbatelný, kromě ul. V Ráji.
Následně starosta vyzval občany, aby na-

vrhli konkrétní opatření. Bylo vysloveno velké 
množství návrhů, například: zjednosměrnění 
některých ulic, měření rychlosti policií nebo stálý 
radar, nové dopravní značení (dopravní obsluze 
vjezd povolen), další zpomalovací práh, instalace 
semaforu ke škole a jeho synchronizace se stá-
vající světelnou signalizací na Českobrodské aj.

Bouřlivou diskuzi vyvolal především ná-
vrh zjednosměrnění některých ulic, které by 
ovšem způsobilo problémy v okolních ulicích, 
kde jsou komunikace užší a tudíž by zde pro-
voz ještě více omezil komfort obytné zóny.

Slovo si vzal i zástupce státní policie pan 
kpt.Ing. Martin Hovorka, který ostatním vy-
světlil úskalí jednotlivých navrhovaných do-
pravních opatření:
 "jednosměrky" problém neřeší – provoz neú-

měrně zatíží okolní ulice
 měření rychlosti (radar) – státní policie nemá 

volnou kapacitu, řeší přednostně velké tahy,
Městská policie je na tom podobně, v inkri-

minovanou dobu musí být oba naši strážníci  
na přechodech u školy, navíc MP může měřit 
jen na vybraných úsecích schválených MHMP



Kultura 7

Vážení pejskaři,
prosím ty, kteří mají 

pejska a příští 
rok se jich netýká 

úleva, aby přišli za-
platit po 1. 1. 2014 
do pokladny úřadu 
nebo poslali peníze 
převodem na účet 

č.: 2000712349/0800 
a do zprávy příjemci 

napsali jméno toho, na 
koho je pes na úřadě zaregis-

trovaný. Poplatky jsou stejné jako 
minulé roky. Z důvodu zmenšení administra-

tivní zátěže budu složenky posílat v půlce března jen 
tomu, kdo do té doby nezaplatí. Poplatek je splatný do 
31. 3. 2014.

Pokladní hodiny ÚMČ Praha-Dolní Počernice, Stará 
obec 10, jsou:

pondělí a středa 8–12 13–17 hod. 
Případné dotazy Vám ráda zodpoví Markéta Brožo-

vá, brozova@dpocernice.cz, tel.: 281 021 094.

Oprava zámecké 
zdi v obrazech
MČ Praha-Dolní Počernice provedla opravu zdi zámeckého parku, 
která byla poničena při záplavě v červnu letošního roku. Tato akce 
byla hrazena z fi nančních prostředků hl. m. Prahy, které naše MČ 
získala na nápravu škod způsobených povodněmi. Stavbu proved-
la fi rma Perfektstav s.r.o., která vyhrála s nejnižší cenou v soutěži.

Vážení
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Poplatek ze psů 
v roce 2014

Městská policie varuje
MP upozorňuje občany na osoby, které se snaží dostat do bytů a domů 
pod různými záminkami (vrácení přeplatku za elektřinu, odečet plynu, 
který není předem avizován, prodej různého zboží...). MP doporučuje, 
aby občané v žádném případě neotvírali a nepouštěli neznámé osoby 
do svých obydlí.

Pokud se s někým takovým setkáte, neprodleně volejte linku 158, 
156, místní strážníky tel. 721 895 341, 721 895 347 nebo Obvodní 
ředitelství MP Prahy 14, tel. 222 02 57 51 – nonstop.

Pražská integrovaná doprava 
/PID/ na www.ropid.cz

Organizace ROPID spustila novou 
webovou prezentaci o cenách 
jízdného a o Tarifu Pražské inte-
grované dopravy www.ropid.cz/
tarifniweb. „Nový web pomůže 
cestujícím zjistit správnou cenu 
jízdenky a vybrat si nejvýhodnější 
jízdní doklad pro cestování, ať už 
po Praze, nebo ve středočeských 
tarifních pásmech PID. Nová tarif-
ní kalkulačka lidem pomůže najít 
nejvýhodnější jízdenku, ať jsou 
pravidelnými cestujícími nebo ná-
vštěvníky metropole na pár dní,“ 
popisuje hlavní přínosy této no-
vinky Pavel Procházka, pověřený 
řízením ROPID

Nové 
užitečné 

informace, 
rady, 

porovnání 
cen...



8 Ekologie

Také bezmyšlenkovitě splachujete kávovou 
sedlinu do dřezu, když jdete umýt hrnek od 
kávy? Možná netušíte, že lógr do dřezu nepatří.

Každý, kdo už někdy v životě musel čis-
tit odpad, ví, jak nepříjemná záležitost to je. 
Často však sami přispíváme k jeho znečiště-
ní, a to vyhazováním a vyléváním různých 
látek do umyvadel, dřezů a WC, které tam 
ve skutečnosti nepatří. Je třeba si uvědomit, 
že takovým jednáním přispíváme nejen k za-
nášení odpadů, ale především k celkovému 
znečištění a zhoršení kvality pitné vody. Do 
oběhu se totiž vrací i voda která nemusí být 
zcela přečištěná. Co tedy mohu udělat pro 
vyšší kvalitu pitné vody, kterou piji?

Do odpadu se nesmí vyhazovat před-
měty z nerozložitelného materiálu. Jsou jimi 
dokonce i papírové kapesníky a kosmetické 
tampony, které mají na první pohled podob-
nou strukturu toaletnímu papíru. Taktéž je 
zakázáno lít do odpadu ředidla, oleje, barvy, 

laky, rozpouštědla, apod. Jedná se o toxické 
látky, jež se mnohdy neodstraní ani v čistírně 
odpadních vod. Velmi nebezpečné je vlévání 
léků a farmaceutických přípravků do odpa-
du. Léčiva se ve vodě rozpustí a pak konají 
svou povinnost na místech, které k tomu 
nejsou určená. Dokonce i léčiva již použitá 
se do vody dostávají skrze moč pacientů. 
Například moč žen, které užívají hormonální 
antikoncepci, má neblahé účinky na životní 
prostředí. Hubí některé druhy ryb, jelikož se 
vlivem hormonů mění jejich pohlaví. Převlá-
dající samičky v populaci se tím pádem ne-
jsou schopné rozmnožovat. Je jasné, že vyha-
zování koncentrovaných léčiv může způsobit 
ještě mnohem závažnější problémy.

Velkým boomem jsou v poslední době 
umělá sladidla, například aspartam a cykla-
mát. Jedná se o synteticky připravené látky, 
které sice obsahují mnohem méně nebo do-
konce žádné kalorie, ale vzhledem k tomu, že 

jsou to látky nepřírodního charakteru, mik-
roorganismy v ČOV nejsou schopny je zcela 
odstranit.

Mezi velmi závažné chyby patří lití po-
travinářského oleje (např. ze smažení nebo 
fritování) do kuchyňského dřezu. Čistírny od-
padních vod (ČOV) většinou nejsou vybaveny 
na odstraňování mastnoty z vody. Doporuču-
je se proto zbylé oleje a tuky z vaření přelít do 
nádoby nebo nechat vsáknout do ubrousku 
a ten poté vyhodit do směsného odpadu, ve 
větším množství můžeme tuky odevzdávat 
i do sběrného dvora. Tuky se nejen obtížně 
dostávají z vody, ale v kanalizaci se chovají 
podobně jako v lidských cévách – pomalu ji 
ucpávají a znehodnocují. Dalším nepřítelem 
odpadů je kávová sedlina neboli lógr. Jedná 
se o nerozpustitelná zrnka, která mohou spo-
lu s tukem postupem času ucpat i velmi silná 
potrubí a Vy se tak můžete potýkat s nepří-
jemnostmi jako nefunkční kanalizace, silný 
zápach či dokonce výtok znečištěné vody 
odpadem zpět do domácnosti.

Poslední častou chybou je splachová-
ní zbytků jídla do odpadu. Zbytky zeleniny, 
ovoce, obilnin či masa obsahují koncentrova-
né organické látky, které jsou ve vodě velmi 
obtížně rozpustné a některé z nich z vody ne-
umíme odbourat vůbec. Lze tomu lehce za-
bránit neplýtváním potravinami, důsledným 
používáním obyčejných sítek do dřezu a ne-
splachováním potravin do WC. Mimo jiné náš 
odpad velmi hezky vykresluje, co sami jíme 
a pijeme. I to stojí za úvahu.

K vodě je třeba mít vztah. Je to jediná 
tekutina, která udržuje na Zemi život. My 
se k ní chováme velmi nešetrně, používáme 
ji jako médium pro náš odpad. Zcela čistou 
a pitnou vodu používáme jako dopravní pro-
středek k odvozu výkalů a nečistot z našich 
domácností. Takto velmi znečištěnou vodu 
pak složitě a draze čistíme a často se nám 
to ani zcela nepodaří. Každému z nás se pak 
voda do kohoutku vrací se stopovými prv-
ky všeho, co jsme v ní v minulosti rozpusti-
li. Všichni mohou svým jednáním přispět 
k tomu, abychom vodu jako médium pou-
žívali co nejméně, odlehčíme tím ČOV a vý-
razně zvýšíme kvalitu i množství pitné vody, 
kterou vždy budeme potřebovat.

Tento článek vznikl v rámci projektu Eko-
poradny Praha za podpory Hlavního města 
Prahy. Samozřejmě se do něj nevešly všechny 
rady pro nakládání s pitnou vodou, takže po-
kud máte zájem o další tipy nebo konkrétní 
rady, využijte bezplatné poradenství a napište 
na e-mail poradna@ekocentrumkoniklec.cz. 

Barbora Martínková, spolupracovnice 
Ekoporadny Praha

EKOLOGIE 
– problém nás všech, aneb
co všechno nepatří do odpadu

POZVÁNKA
Již nyní vymýšlejte a vyrábějte 
masky pro Dolnopočernický 

MASOPUST 
2014 

který se bude konat 
18. února. Vycházíme 

za doprovodu muzikantů 
od základní školy 

ve 13.00 hod.

Všichni jste srdečně zváni!
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Kultura

Advent na počernický 
způsob
Neodmyslitelnou součástí prvních adventních dní bývá v Dolních 
Počernicích „Vánoční nadílková“. Její termín konání je pohyblivý. 
Vždy se však jedná o sobotu kolem svátku Sv. Mikuláše. Ta letošní 
připadla na 7. prosince. A aby nechyběla ani ta opravdická vánoční 
atmosféra – do rána napadl i první poprašek sněhu.

Úderem třinácté hodiny se nejprve otevřely všechny výstavní 
prostory v areálu Panského dvora (bývalý pivovar), infocentra i re-
gionálního muzea, které nabídly nepřeberné množství inspirativ-
ních vánočních nápadů, dále pak ukázky tvorby dětí ze základní 
školy i zdejšího dětského domova, výstavu betlémů Evy Vavrouš-
kové, pečených sladkostí, hudební produkce i kouzlení, které svý-
mi dláty umí úvalský řezbář pan Ing. Jiří Trapek, který již podruhé 
u nás vystavoval svůj nádherný lipový betlém. 

Kolem druhé hodiny vzaly děti ztečí divadelní sál a po zhléd-
nutí „ná-hradní“ Červené Karkulky (za ochraptělou avízovanou 
„Statečnou princeznu Máňu“) s napětím očekávaly příchod sv. 
Mikuláše. Ale ještě než dorazila jeho početná družina, postarala 
se naše městská část o úžasný dárek, který byl také současně po-
myslným vrcholem celého svátečního odpoledne. Uskutečnil se zde 
totiž slavnostní křest knihy: „Dolní Počernice. Z dějin naší obce.“ 
Autorem publikace, která mapuje historii Dolních Počernic od pra-
věku po první polovinu 20. století je dolnopočernický rodák, eru-
dovaný pan doc. Ing. arch. František Kašička, CSc. Spolu s ním se 
slavnostního křtu knihy účastnili i členové RMČ vedené starostou 
panem Zbyňkem Richterem a zástupci grafi ckého studia Citadela, 
která dala knize krásnou konečnou podobu. Na místě samém si 
pak mohli účastníci slavnosti publikaci zakoupit a nechat si ji od 
autora podepsat.

Když pak na přírodní amfi teátr dorazila mikulášská svita (Mi-
kuláš v civilu pan František Novotný, k nám léta zajíždí až z daleké-
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Městská část Praha-Dolní Počernice, hlavní iniciá-
tor celé akce, spolu s o.s. Počin, základní školou, 
dětským domovem, r. k. Veselý čertík, společen-
stvím Molechet a především Panským dvorem, 
který k celému tomu konání zapůjčil své prostory, 
i celá armáda dalších nejmenovaných pomocníků si 
může s hrdostí říci: “Dobrá věc se podařila – oprav-
dové Vánoce mohou přijít.“ 

ho Podještědí) děti natolik zaujal, že básničky a koledy nebraly 
konce. 

Rozverné řádění čertů, které spolu s andělem tvořili miku-
lášskou družinu, se pak z přírodního amfi teátru přeneslo do po-
myslného “pekla“ (jednoho z místních pivovarských ledových 
sklepů), kde jejich divoké řádění, pod vedením pekelníků Ing. 
Pavla Moravce, Kamila Douděry a Karla Haška nebralo konce. 
Mladí čertíci (elévové) se měli od nich i od čertovy babičky (Ale-
ny Kšádové) co učit.

Příjemným zpestřením byla i improvizovaná zabíjačka, 
kterou připravila restaurace Léta Páně. Voňavá jelítka, jitrnice 
i tlačenky byly prostě bez chyby!  

Svatá Rodina v betlémské chýši umístěné na horním pro-
stranství Panského dvora byla tichým, idylickým protipólem 
všeho ostatního překotného konání. Líbezná Panna Maria 
(Jana Macková) s Ježíškem (Jiříčkem), oduševnělý sv. Josef (Ja-
kub Ruml), králové Kašpar, Melichar a Baltazar (Ing. Jiří Ma-
cek, Mgr. Jiří Schwarz, Martin Šíla) a chór štědrovníků (Hana 
Jirsáková, Ludmila Kaplanová, Jana Pojslová, Martin Lněnička 
a p. Šustová) i dojemné seskupení, koz s minikoníčkem, které 
ochotně zapůjčil jezdecký oddíl Počin, pak navodili tu správnou 
slavnostní atmosféru, která ztišila ten převeliký rozjařený ná-
vštěvnický dav.

Vlasta Václavková 
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Adventní setkání 
seniorů
Městská část Praha-Dolní Počernice, ve spoluprá-
ci s komisí sociálně zdravotní a bytovou, pracující 
při RMČ a hotelem Svornost připravila v neděli 
8. 12. 2013 pro naše seniory tradiční Adventní se-
tkání. Pan starosta Zbyněk Richter nejprve přítom-
né seznámil s děním v naší obci a spolu s ostatními 
členy RMČ naslouchal a odpovídal na četné dotazy 
i v celém průběhu setkání. Seniory nejvíce potěši-
lo vystoupení dětí ze zdejší základní školy, které 
navštěvují taneční kroužek HIT Hany Byčišťové, 
i kapela Tomášové složená z hudebníků vedených 
panem Stanislavem Jelínkem, kteří sem pravidelně 
a rádi na předvánoční setkání zajíždějí až z Kutné 
Hory. Přítomné jistě potěšilo i výborné pohoštění 
z hotelové kuchyně.

Lze si jen přát, aby podobných přátelských se-
tkání bylo co nejvíce.

Václav Hašek

V minulém čísle DPZ jsme vás zvali 
do kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Dolních Počernicích na koncert, je-
hož výtěžek bude věnován na opra-
vu varhan, které potřebují důklad-
nou rekonstrukci. Dlouho očekávaný 
koncert se nakonec uskutečnil v pá-
tek 29. 11. v 18.00 a protáhl se téměř 
až do 21 hod. Návštěvníci měli mož-
nost slyšet skupinu Boží nadělení 
z Horních Počernic s téměř hodino-
vým pásmem rytmických písní. Pak 
následovala přestávka zpříjemněná 
kávou a opravdu výtečnými bene-
fi čními zákusky od šikovné cukrářky 
Gábiny Pluhařové. Po přestávce ná-
sledovalo pásmo vážné hudby a dále 
soubor „Zazpíváme si“ s pásmem 
Irských balad. 

Kostelík se naplnil vrchovatě, 
a tak se nám díky štědrým návštěvní-
kům podařilo vybrat 14 768 Kč. Všem 
účinkujícím, i těm kdo si koupili vstu-
penku a přišli na koncert, velké díky.

Pokud by jste chtěli pod-
pořit naši sbírku, tak můžete 
poslat peníze na účet farnosti 
2400040748/2010 pod V.S. 1890. 
Podrobnou zprávu o stavu, opravě 
varhan i foto z koncertu najdete 
na našich webových stránkách: 
www.farnost-dolni-pocernice.cz 
v rubrice oprava varhan.

Všem dárcům , kteří nám při-
spěli a nebo přispějí, ze srdce dě-
kujeme.

Marcela Krňávková

Předadventní benefi ční 
koncert na opravu 
varhan



12 ZŠ

Základní škola

Čteme dětem
Třída 3.B je zaregistrována do celostátního projektu „Celé Česko čte dětem”. Hrdinou 
kampaně je DÍTĚ, nikoliv kniha. Zde se neříká: „Jdi a čti si”, ale „Pojď, budu Ti číst”. 
Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního 
zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Celé Česko čte dětem je 
kampaní, která je zcela zásadní v dnešní době, kdy dětské zábavě kraluje odosobněný 
svět počítačů, internetu a televize. Pravidelnému předčítání se věnujeme minimálně 
jednou týdně. Do třídy přicházejí předčítat osobnosti z řad dobrovolníků (zaměstnanci 
školy, starší spolužáci, představitelé obce, rodiče, prarodiče...), ale zveme i osobnosti, 
které děti znají například 
z televizních obrazovek. 
Poslední vzácnou ná-
vštěvou byla spisovatel-
ka Daniela Fischerová.

Oslovujeme Vás všech-
ny, kdo byste chtěli podpo-
řit předčítání dětem přímo 
v naší třídě. Přijďte mezi 
nás! (Více o projektu na 
stránkách školy 3.B)

Sběr kaštanů a žaludů
Již tradičně se naše škola 
aktivně připojuje k pomoci 
zvířátkům sběrem kaštanů 
a žaludů. Po hromadnému 
odvozu nasbíraných plodů 
děti besedovaly s Ing. Šon-
kou z Mysliveckého sdružení 
Horních Počernic. Dozvěděly 
se nejen o důležitosti této 
podpory, ale i mnoho dalších 
zajímavých informací. 

Drakiáda
Tuto akci jsme plánovali dlouho... vloni se neusku-
tečnila pro nepříznivé podmínky. Zato 7. 11. nám 
bylo přáno po všech stránkách: teplo, slunečno 
a pořádný vítr. Ideální den. Venku bylo překrás-
ně, nikomu se nechtělo zpět do školy (cestou ven 
i zpět jsme si prakticky zopakovali učivo prvouky 
– dopravní značky, křižovatky, správné přecháze-
ní vozovky...). Ale co bylo hlavní... draci létali! 

Povídání 
o malých savcích 
V listopadu se žáci při besedách konaných v naší škole 
dozvěděli mnoho zajímavého ze života malých savců 
– měli možnost sledovat živé ochočené netopýry zblíz-
ka, hladit je i pozorovat při krmení. Mimo jiné jsme se 
dozvěděli, že na světe existuje na 1100 druhů netopý-
rů, z toho v naší republice je registrováno 27 druhů...

Dalším návštěvníkem naší školy byl africký ježek 
Funík, kterého nám představila paní Sasínková. Kro-
mě mnoha zajímavostí o tomto tvorečkovi už také 
víme, co udělat, když najdeme před zimou malého 
ježka, který by v pří-
rodě nepřežil.

Po netopýrech 
a ježcích jsme si 
domluvili novou ná-
vštěvu – už v lednu 
si budeme povídat 
o vlcích...    

Z pestré mozaiky akcí, kterých se zúčastňují žáci naší školy, vybíráme: 

V
do
– 
ka

Kolektiv 
pedagogů a ostatních 

zaměstnanců školy přeje 
všem klidné a radostné 

prožití vánočních svátků, 
zdraví a spokojenost 

v roce 2014.
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Mateřská 
škola DUHA

V polovině října jsme se šli podívat 
na výlov Dolnopočernického 
rybníka. Dozvěděli jsme se mno-
ho zajímavého o životě ryb, ptac-
tva i drobných živočichů, žijících ve 
vodě a okolo ní.

V listopadu nás navštívila ku-
chařka Berta ze Zdravé pětky, 
která nám povídala o zdravé výživě 
a o tom, jak je pro naše tělo dobré 
jíst 5× denně ovoce a zeleninu.

4. prosince jsme již tradičně po-
řádali Mikulášskou nadílku v ob-
jektu Léta Páně, kde nás navštívil 
čert, Mikuláš i anděl. Děti se dobře 
bavily, tancovaly, zpívaly, čerto-
vi podlézaly řetěz, pomáhaly mu 
s kouzlením a nakonec Mikulášovi 
zarecitovaly pár básniček. Za od-
měnu od něho dostaly balíček plný 
dobrot a domů odcházely s krásným 

zážitkem... Paní Karochové velice 
děkujeme za pronájem sálu. 

19. prosince nás čekají Vánoč-
ní dílny, kde si rodiče spolu se svý-
mi ratolestmi vyrobí různá vánoční 
přání a dárečky, pochutnáme si na 
cukroví od šikovných maminek, 
nebude chybět ani krátké pásmo 
básniček a koled, které jsme s dět-
mi připravili. Tento krásný večer 
zakončíme společnou vánoční pís-
ní u našeho vánočně ozdobeného 
stromu před budovou MŠ. Tímto 
velmi děkujeme panu Jakubcovi, 
za jeho nádhernou výzdobu. 

Všem přejeme krásné Vánoce 
plné klidu a pohody, spoustu dá-
rečků a v roce 2014 hodně zdraví, 
štěstí, lásky a spokojenosti.

Za kolektiv MŠ Jarka Pasáková, 
třída Kvítka

Podzimní škola 
v přírodě – Monínec
Konec září prožila 3.B na škole v přírodě v úžasném areálu 
Monínec. Dětem byl zajištěn maximální pobyt venku, přivítali 
jsme první podzimní den, soutěžili v přírodě, navštívili jsme 
„Českou poštovnu” přenesenou ze Sněžky, oslí farmu, pozo-
rovali překrásné koně, kteří pomáhali v lese, denně jsme vy-
užívali krytý hotelový bazén a vířivku... Už dnes se těšíme na 
příští školu v přírodě.

Mezi další akce, které v ZŠ proběhly, patřil Preventivní program 
Nekuřátka o škodlivosti kouření cigaret, Halloween v hotelu Svor-
nost, třídy se již tradičně zúčastnily výlovu Velkého počernického 
rybníka. Koncem roku se konalo i Hravé odpoledne pro předško-
láky, den otevřených dveří a předvánoční prodejní výstava.

Máte-li zájem, navštivte webové stránky naší základní školy 
– www.zsdolnipocernice.cz, kde se dozvíte více nejen o akcích, které 
již proběhly, ale i o těch, které chystáme.

Pro DPZ zpracovala Ivana Hájková, učitelka třídy 3.B

Informace o dění v dolnopočernické škole musíme bohužel zakon-
čit zprávou nejsmutnější. 

Dne 4. 11. 2013 nás navždy opustil náš dlouholetý kolega, pří-
tel a velký člověk pan Antonín Vacek. Na naší škole působil více 
než čtyřicet let, byl významnou osobností v našich řadách a v Dol-
ních Počernicích vychoval mnoho generací. 

S úctou a láskou vzpomínáme.

Mgr. Jiří Schwarz, ředitel školy a kolektiv zaměstnanců ZŠ
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Barevné období podzimu jsme u nás v Ma-
teřské školce Orangery oslavili tradiční 
Broučkiádou. Koncem října jsme se coby 
zástupci hmyzí říše sešli v parku, děti 
v kostýmech, někteří rodiče též a stejně 
tak i učitelé a učitelky se rozmístili na 
soutěžních stanovištích v nejrozličnějších 
převlecích. Sešli se berušky, motýli, hov-
nivál, housenky a mnoho dalších brouků, 
broučků a broučic. Na děti čekala spousta 
úkolů, některé plnily samostatně, do ně-
kterých se zapojili i rodiče. Nakonec všich-
ni úkoly splnili a došli do cíle pro zaslou-
ženou odměnu.

Poslední říjnový den se nesl ve straši-
delném duchu. Uspořádali jsme ve školce 
halloweenskou oslavu, na kterou děti přišly 
ve strašidelných kostýmech, po školce bě-
hali kostry, čarodějnice, kouzelníci a samo-
zřejmě i typické dýně. Děti se však ničeho 
nezalekly a plnily všechny soutěže, které 
jim učitelé ve třídě připravili, statečně. Na-

konec si samy vydlabaly dýňová strašidýlka. 
Listopad už nám do školky pozvolna 

přinesl vánoční atmosféru. Pomalu už za-
čaly přípravy na besídky a samozřejmě 
už děti věděly, že je čeká návštěva pekla 
v Ledových sklepech. Čertům jsme ale ni-
koho nedali, protože děti jim tak krásně 
zazpívaly, že se anděl s Mikulášem přimlu-
vili, abychom si je mohli nechat ve školce. 
S Vánocemi v naší školce ale nemyslíme 
pouze na děti. Poslední listopadová neděle 
byla zároveň první adventní, a tak jsme pro 
rodiče a děti uspořádali tradiční adventní 
tvořivou dílnu, kde jsme navodili vánoční 
atmosféru, jedlo se cukroví, pil se čaj a sva-
řák a děti s rodiči měli možnost si společně 
vyrobit adventní věnec, krásné přáníčko 
a vyzkoušet si některé z lidových tradic. 
Moc děkujeme všem zúčastněným rodičům 
za to, že přišli strávit první advent tímto 
předvánočním tvořením. 

Hanka Švamberková

.
a 
-

Zimní pohoda 
ve Veselém čertíkovi
V čertovském doupěti to neustále žije a děti si užívají spoustu legrace při jednorázo-
vých akcích, ale i v rámci pravidelných lekcí, které pořádáme pro děti již od 6 měsíců 
až do věku 6 let. Na své si však přijdou i maminky, pro které pravidelně organizujeme 
zajímavé přednášky a večerní tvořivé workshopy. V prosinci například proběhly tyto 
akce: Dětská kadeřnice, Výroba vánočních ozdob, Vánoční YAMAHA...

Velmi oblíbenou akcí se stala i Pyžámková noc, kdy děti nocují v čertovském 
doupěti a rodiče si tak mohou užívat chvíle klidu dle svých představ. Poslední py-
žámkovou noc jsme naplá-
novaly na 20. a 21. prosince. 
V novém roce budeme tuto 
akci opakovat pravidelně 
každý měsíc. Koncem led-
na končí čertovské pololetí 
a od února tak můžete na-
vštěvovat naše nové kurzy 
a kroužky. Aktuální přehled 
všech akcí a kurzů nalezne-
te na webových stránkách 
www.veselycertik.cz a také 
na facebooku/Vesely certik 
-mateřské centrum a rodin-
ný klub. Těšíme se na vás 
i vaše děti v našem rodin-
ném klubu Veselý čertík.

Markéta Kokošková

Podzim v MŠ Orangery

RODINNÝ KLUB VESELÝ ČERTÍK: 
Národních hrdinů 3 
190 12 Praha 9-Dolní Počernice 
tel.: +420 777 001 320
www.veselycertik.cz 
Navštivte nás na facebooku. 
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Dětský domov

Vyhlášení výsledků 

DD Cup 2013
Casanova předal v Divadle Broadway pohár vítěznému dětské-
mu domovu! 

Dětské domovy, které v letošním roce závodily v rámci 
Dětského domov cupu zakončily svoji letošní sportovní sezonu 
s herci Divadla Broadway 30. listopadu. 

Do Prahy přijelo 38 týmů z celkových 58, které letos bojo-
valy v pěti sportovních soutěžích: v lednu v turnaji ve stolním 
tenise, v květnu v běžeckém trojboji a velkém fotbalovém tur-
naji, v září v beachpřehazované a v říjnu v závodě na kolech.

Kromě dárků a cen si děti odvezly i zážitek z muzikálu. 
Dárky a ocenění dětem předali hlavní protagonisté muzikálu 
Casanova: Pepa Vojtek, Marian Vojtko a Radka Fišarová. 

„Mám radost, že se představení dětem líbilo a že jsme 
mohli děti z dětských domovů podpořit,“ řekl Marian Vojtko, 
jeden z patronů Dětského domov cupu. 

Vítězem se letos stal a obří putovní pohár na rok získal dětský 
domov Čeladná s 259 body, druhý s rozdílem pouhého jednoho 
bodu skončil loňský vítěz Nová Ves u Chotěboře s 258 body a tře-
tí je s 225 body dětský domov Horní Slavkov. Dětský domov Dolní 
Počernice se umísti s 51 bodem na 29. místě. 

V rámci slavnostního večera se děti mohly vyfotit také 
s pohárem mistra fotbalové ligy. „S dětskými domovy dlouho-
době spolupracujeme, a tak jsem rád, že v rámci Trophy tour 
proběhla jedna ze zastávek ligové trofeje právě při vyhlášení 
výsledků Dětského domov cupu,“ řekl Tomáš Křivda, marketin-
gový ředitel AC Sparta Praha. 

Dětem, vychovatelům, partnerům projektu i dobrovolní-
kům děkujeme za pomoc a těšíme se na všechny příští rok při 
11. ročníku soutěže Dětský domov cup! 

Martin Lněnička, ředitel DD

Poděkování patří partnerům: 
Hl. m. Praha, Fotbalová asociace ČR, Pro Football , České drá-
hy, Crocodille , Golemfi nance a Divadlo Broadway 
Pořádali: Dětský domov Dolní Počernice a 1. Sportovní občan-
ské sdružení 
www.ddcup.cz

Sportovní akce pro 
veřejnost na rok 2014
11. 1. 2014 
» 15. ročník O pohár ZŠ a DD – turnaj v halové 

kopané
» bez rozdílu věku, přihlášky do 6. 1. 2014 na 

dd_dolpoc@volny.cz

21. 6. 2014 
» 11. ročník pétanque dvojic
» bez rozdílu věku a pohlaví přihlášky do 17. 6. 2014 na 

dd_dolpoc@volny.cz nebo 281 930 129, 602 873 693 
– areál dětského domova

6. 9. 2014 
» 16. ročník Běhu Babího léta
» všechny věkové kategorie – přihlášky na místě nebo na 

dd_dolpoc@volny.cz – zámecký park Dolní Počernice 

18. 10. 2014 
» 11. ročník pétanque jednotlivců
» bez rozdílu věku – přihlášky do 14. 10. 2014 na 

dd_dolpoc@volny.cz nebo 281 930 129, 602 873 693 
– areál dětského domova

6. 12. 2014 
» 16. ročník Předvánočního běhu
» všechny věkové kategorie – přihlášky na místě nebo na 

dd_dolpoc@volny.cz – zámecký park Dolní Počernice

Klidné Vánoce, 
hodně úsměvů 
a životní 
energie 
v roce 2014 
přejí všichni 
z Dětského 
domova 
v Dolních 
Počernicích 
a o. s. Více 
radosti
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POČIN o svých počinech

NOVÉ KLUBOVNY
Podzim v Počinu byl ve znamení velkého bu-
dování. Koně se v září vrátili z letních pastvin 
a čekalo nás velké stěhování po povodních. 
Děti přišly o zázemí, a tak jsme z příspěvků ro-
dičů a jezdeckého oddílu koupili, upravili a vy-
bavili prostornou klubovnu, která skýtá dětem 
konečně trochu slušné zázemí. Povodněmi zni-
čenou buňku jsme kompletně zrekonstruovali 
– nová podlaha, stěny, elektřina. Po přesunutí 

Výlov Velkého počernického rybníka

na malou jízdárnu ji využíváme jako sklad sed-
lového materiálu a ostatních potřeb pro koně. 
Společně jsme vše obložili palubkami, a tak se 
na jaře "vylíhne" jezdecký klub v novém. 

MISTROVSTVÍ ČR V PARAVOLTIŽI
12. října se ve veterinární hale v Brně konalo 
Mistrovství v paravoltiži, na něž jsme vyslali 
šest našich nejlepších závodnic, aby usilovaly 
o titul Mistra republiky. V přátelské soutěži 
jsme získali všechna tři první místa velmi za-
slouženě, naše děvčata nenašla lepšího sou-
peře a v mentálním handicapu se Terezka T. 
umístila na krásném druhém místě se ztrátou 
0,005 bodu! Titul nám tedy utekl opravdu 
o vlásek. Všechny děti odvedly precizní výkon 
a od listopadu se již připravují na novou se-
zónu v tělocvičně Dětského domova v Dolních 
Počernicích, kde jsme získali zázemí. JK Počin 
si odvezl i Pohár ČHS za druhé místo pro nej-
aktivnější klub ČR.

Tato tradiční akce proběhla dne 17. 10. 2013 
v rámci MA 21 ve spolupráci MČ Praha-Dolní 
Počernice a hlavních organizátorů, kterými jsou 
Český rybářský svaz – Rybáři Praha a Lesy hl. 
m. Prahy. Nezbytným spoluorganizátorem akce 
byla i Městská policie Praha 14.

Počasí se tentokrát rozhodlo ukázat svou 
rozmanitou tvář, ráno byla docela zima, ale slu-
níčko, takže to vypadalo na pěkný den. Kolem 
půl deváté se však obloha beznadějně zatáhla 
a začalo drobně, leč vytrvale pršet. Avšak sva-
tý Petr se přece jen nad rybáři stojícími ve vodě 
a zmoklými návštěvníky na břehu slitoval, a tak 
kolem jedenácté již sluníčko zase vykouklo nad 
mraky a zpříjemnilo zbytek dopoledne.

Výlov v podstatě začal již 14 dní předem 
postupným vypouštěním rybníka. Ten se z nej-
většího v Praze scvrkl na trochu větší louži, ve 
které se od brzkých ranních hodin lopotili ry-
báři v bahně se sítěmi, klacky, podběráky a ji-
nými pomůckami potřebnými k vylovení ryb. 
V kádích vedle nich pak přibývali kapři, amu-
rové, candáti, líni, okouni, štiky a další druhy 
ryb. Tyto úlovky však nejsou určeny k přímé-
mu prodeji, ale k rozšíření chovu v dalších ryb-
nících. Dole pod hrází pak čekala druhá parta 
rybářů na ryby, které nechtěly být potupně 
vyloveny podběrákem a zkusily uniknout 
spolu s vypouštěnou vodou. I tady se obje-
vily pěkné úlovky – velcí kapři, sumec a další.

Kromě rybářů, na jejichž bedrech ležel 
ten fyzicky náročnější kus práce, jsme se na 
hrázi rybníka mohli setkat s dalšími lidmi, 
kteří svůj profesní i zájmový život zasvětili 
přírodě a v ní žijícím tvorům. Pracovníci Stře-
diska ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy ve 
spolupráci s panem Puklem z ČRS, který se již 
dlouhá léta věnuje práci s mládeží, připravili 
pro pozvané třídy mateřských a základních 
škol z celé Prahy doprovodný program ve for-
mě několika zastavení např. Výlov, Záchranná 
stanice živočichů, Rybář... Jedno z nejzajíma-
vějších stanovišť mělo název Život u vody I – co 
je chlupaté. Zde měl pan Salač kromě živého 
norka i spoustu ukázek kůží (ondatry, bobra, 
norka, psíka mývalovitého), lebek drobných 
živočichů a jelení shoz – vše bylo možno si 
osahat. 

Myslím, že letošní výlov se opět vydařil, 
i když tentokrát byl „úlovek“ v důsledku povod-
ní hubenější než obvykle. Velký dík patří všem 
milým lidem, kteří se podíleli na zprostředková-
ní nevšedního zážitku. Těším se, že se příští rok 
v tomto podzimním čase znovu setkáme.

Markéta Brožová

Máme za sebou těžký rok, který hodně prově-
řil síly dětí i dospělých. Z některých konců se 
rodí nové začátky. Je třeba mít radost z každé 
drobnosti a hlavně stavět na pevných zákla-
dech. Dětí, které láska ke koním přivede až 
k nám, je opravdu hodně, a tak je stále plno, 
vyhrazené hodiny pro hipoterapii také nemají 
skulinku, a proto se snažíme využít kapacitu 
našich koní v rozumné míře tak, aby lidé i zví-
řata žili ve vzájemné shodě. 
Poděkování patří všem členům JK Počin 
za odvedenou práci, zastupitelům MČ 
Dolní Počernic za podporu, spoluobča-
nům Počernic za donesené tvrdé peči-
vo a jablíčka či nasekanou trávu, a dále 
všem, kteří podpořili naši činnost skut-
kem, darem, radou a podanou pomocnou 
rukou. Do nového roku 2014 přeje zdraví, 
pohodu a radost 

Jezdecký klub POČIN V RÁJI 

Za JK Počin Hanka Špindlerová



Lidé 17

Podruhé v letošním roce – 14. listo-
padu – byli slavnostně přivítáni pa-
nem starostou Zbyňkem Richterem, 
místostarostkou Ing. Hanou Jaklo-
vou a členy KSZB tito noví občánci 
Dolních Počernic:
 Nikol SIKOROVÁ
 Daniela VANHEES
 Ela Romana ČADOVÁ
 Jakub DVOŘÁK

 Bruno MORAVEC
 Vavřinec KNĚZŮ
Milan BABICA
 Tomáš KAŠPAR
 Anna ŽEŽULKOVÁ
 Eduard POTMĚŠIL
Jim i jejich rodinám přejeme zdra-
vý a spokojený život v naší městské 
části.

Redakční rada

s paní MARIÍ MAŘENCOVOU
V pátek 6. 12. se na místním hřbitově konalo posled-
ní rozloučení s paní Marií Mařencovou, která ukončila 
svou dlouhou a bohatě naplněnou životní pouť v pon-
dělí 2. 12. 2013. Při loňské oslavě 102. narozenin paní 
Mařencové jsme obdivovali její vitalitu duševní i těles-
nou, a tak si ji uchováme i ve vzpomínkách. 
(Rozhovor s paní Mařencovou vyšel v Dolnopočernic-
kém zpravodaji č. 3,4/2011)

Jubilanti z našich řad 
v I. čtvrtletí 2014

Srdečné blahopřání k významnému životnímu jubileu patří našim 
spoluobčanům:

LEDEN
Marie Čížkovská, Zdeňka Bártová, Marie Kutláková, Marta Malbe-
ková, Jaroslav Holub

ÚNOR
Johana Líznerová, Karel Ždimera, Daniela Růžičková, Blanka Siko-
rová, Josef Mráček, Milada Kasíková, Danuše Melišová, Miloslav 
Jech, Jiří Velehradský, Zdeňka Ždimerová, Blahoslav Mareš

BŘEZEN
Jiřina Mráčková, Jaroslav Bašek, Bohumil Vencl, Jiří Eckstein, Šár-
ka Šafrová, Ladislav Svoboda, Oldřich Pleticha, Emilie Stezková, 
Karel Bouček, Jana Richterová, Marie Lemfeldová, Eva Vavrouško-
vá, Ludmila Horáková

Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody.
Komise sociální, zdravotní a bytová

Vítání nových občánků

Rozloučení
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Prožili jako děti Rakousko-Uhersko, 1. svě-
tovou válku, krásné mládí v 1. republice, 
2. světovou válku, znárodňování a diktát 
50. let a někteří se dožili konce vlády jedné 
strany v r. 1989. Při prohlížení fotografi í své 
maminky z mládí jsem narazila na snímky, 
které mne přivedly na myšlenku napsat o nich, 
dokud na ně ještě někdo vzpomíná, dokud se 
ještě úplně nezavřela voda nad jejich životy. 

Do této generace patřila, a na fotografi ích 
je, např. moje maminka Marie Babinská, man-
želé Marie a Jaroslav Kozlovi, manželé Slávka 
a Houd Wannerovi, Albínka Urbanová a Fa-
nynka Oliveriusová (Urbanová), a také posled-
ní z jejich vrstevníků...paní Marie Mařencová. 

Jedna z posledních z této generace byla 
paní Marie Havlicová, není na fotkách, ale 
mnozí na ni ještě pamatují, zemřela před třemi 
lety. 

Na fotografi ích vidíme krásné rozesmáté 
mladé lidi, sršící energií a nadějí svého mládí. 
Svět jim připadal dozajista nádherný, mnoho 
starostí ještě neměli, byli svobodní, zamilova-
ní. Druhá světová válka byla pro ně zatím jen 
absurdní pomyšlení... Tehdy asi v 30. letech 
vedli velmi čilý společenský život. V Počer-
nicích působil Sokol, který nebyl jen cvičení 
pro udržení zdraví, či štíhlé linie, ale působil 
i na etiku chování, čest, společenství a krásu. 

Vzpomeňme kupř. gymnastické, živé obrazy 
dívek při veřejných vystoupeních, cvičení na 
nářadí, tenis. V Sokolovně se hrálo loutkové 
divadlo, promítaly se pravidelně fi lmy a pod 
Sokolem působilo též ochotnické divadlo. Ve 
vesnici bylo několik ochotnických divadel, kde 
tito mladí lidé účinkovali, prožívali mnohé leg-
race, třeba i z kouzla nechtěného, když se hra 
o vysvobození princezny trochu pozměnila, kdy 
drak, který byl jaksi maličko poupravený alko-
holickými nápoji, se nechtěl nechat přeprat od 
statečného Honzy a ocasem kácel a rozmetával 
kulisy na všechny strany... Nebo má maminka, 
která byla přísně vedená a nesměla jen tak „po 
nocích“ ven, pilně čtvrt roku, nejméně 2× týd-
ně, zkoušela na večerních zkouškách divadla 
roli princezny, a pak v představení byla v její 
roli pouze věta: „Hle, hle, již přicházejí“...Co 
vím z vyprávění, tak se v létě třeba zapřáhlo 
do kočáru a jelo společně na pravidelné nedělní 
odpolední čaje do Klánovic. V zimě byly zase 
bály, Šibřinky – maškarní, prostě prožívali hod-
ně aktivity společně.

Vzláštní vzpomínku věnuji paní Marii 
Mařencové (10), která rovněž k této generaci 
patří a jako poslední ji uzavírá. Zemřela 2. pro-
since letošního roku v nedožitých 103 letech. 

Abych trochu přiblížila paní Mařencovou, 
její něžnou a vděčnou duši, předkládám zde 

úryvek jejího přání mé mamince k 86. naro-
zeninám:

Milá Mařenko!
Dnes přivítej to ráno, ve vzpomínkách mla-

dosti k dnešku. To ráno mladosti, jásotu, smíchu 
bezstarostnosti, to krásno, co zdobilo mládí, 
avšak čas běží a je zralost života. Co všechno 
život dal? Mnoho, mnoho prožitků i písní, které 
skráně hladily, tak dnes vzpomínej...

Žili mezi námi

Fotografi e tenisového oddílu.
Albínka Urbanová (1) a Fanyka Oliveriusová 
(Urbanová) (2). Patřily k rodině Urbanů, kteří žili 
v Dolních Počernicích v minulém století a měli na 
Českobrodské ulici, vedle Barborky pekařství a přes 
ulici malý krámek, kde čerstvě upečené pečivo 
prodávali, tedy přesně, prodávala Albínka a její 
švagrová Fanynka Oliveriusová.
Manželé Wannerovi (3 + 4) Houd Wanner 
provozoval zakázkový fotografi cký ateliér v Hostavicích 
– excelentní černobílé, retušované portrétní fotografi e. 
Lída Šišmová (5) – maminčina nejmilejší kamarádka 
z mládí, zemřela mladá na souchotiny. Olga Veselá 
(6), její spolužačka, bydlela na Barborce. Marie 
Frešlová (Babinská) (7) moje maminka, moje 
milovaná princezna. Marie Kozlová (8), Jarda Kozel 
(9) syn bývalého prvorepublikového starosty…
Paní Marie Havlicová, ta bohužel na fotkách není, 
ale jistě si ji mnozí ještě pamatují, zemřela ve vysokém 
věku v roce 2010.Fo
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 Adventní vzpomínání na generaci mých 
rodičů, nebo-li vzpomínání na generaci 
obyvatel Dolních Počernic narozených okolo 
roku 1910... 

Abychom to vzpomínání trochu osladili, 
předkládám také recept od Albínky „na 
něco dobrého“.

Závin (rychlý, dobrý) Albínka
  40 dkg hladké mouky 
  25 dkg másla (tuku) 
  2 žloutky 
  8 lžic mléka, 
  2 lžíce octa (těsto je bez cukru)

Zpracujeme v těsto, necháme chvíli odpo-
činout. Těsto rozdělíme na 4 kusy a roz-
válíme na placky. Dále pokračujeme ob-
vyklým způsobem, naplníme jablky, ale 
můžeme i špenátem, či masem...

Tak dobrou chuť a hezké vzpomínání na 
generaci také vašich rodičů přeje 

Olga Stárková



Setkání a MK 19

Místní knihovna

Nedávno nás navždy opustil pan Antonín Va-
cek – po mnoho let oblíbený učitel naší zá-
kladní školy…

Když jsme chodili do páté třídy, pracovala 
v družině jeho maminka – paní Vacková. Teh-
dy nám říkala: ,,Holky, ten můj kluk dodělal 
školu a přijde vás učit – koukejte na něj být 
hodné a nezlobte ho – teprve začíná..." A jak 
to bývá, zlobili jsme všichni o to víc... Ale bral 
to s humorem a jeho hřmotný smích se rozlé-
hal po školních chodbách. 

Začínal s námi a učil pak i naše děti, vlast-
ně do posledních chvil. Kolik z nás si pláno-
valo, zastavit se za ním, popovídat – ale na-
jednou už to nejde. Všechny nás to zaskočilo 
a došlo nám, že pokud chceme něco udělat, 
nemáme to odkládat. 

Setkání "spoluškoláků"
A tak nás napadlo 

– sejít se a zavzpomínat... 
bez ohledu na věk a bez 
ohledu na to, kdo s kým 
na "devítce" kamarádil 
nebo nekamarádil – pros-
tě sejít se všichni, kdo mají 
chuť, ač se kdysi třeba 
jen bez povšimnutí míjeli 
v budově školy. 

Proběhla blesková 
akce a do týdne (v pátek 
29. 11.) se konal v restauraci Léta Páně sraz 
,,spoluškoláků". I přesto, že mezi rozhodnu-
tím zajistit setkání a jeho realizací proběhla 
velmi krátká doba, odezva byla velmi pozitiv-
ní. Mile nás překvapilo vítání a často přátel-
ské objímání lidí různého věku, zájmů i vzdě-
lání. Pravda, někteří si po desítkách let teprve 

ujasňovali kdo je kdo, ale stejně se 
chovali, jako by opustili školní lavi-
ce všichni společně a teprve včera. 
Staré fotky, málem zapomenuté zá-
žitky a veselé vzpomínky. 

Protože setkání bývalých žáků 
počernické školy bylo opravdu velmi 
přátelské a spontánní, rozhodli jsme 
se pořádat jej každoročně. Předpo-
kládáme, že další vhodný termín by 
byl ve druhé polovině května 2014. 
Prosíme všechny absolventy naší 
sorbony, aby se případně kon-

Pan učitel Antonín Vacek vlevo nahoře.

VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH

Vlastimil Vondruška Přemyslovská epopej IV.
Marta Davouze Dům v Bretani
Jiří Hájíček Selský baroko
Michal Viewegh Můj život po životě
Otomar Dvořák Hořící lilie
Josef Formánek Syn Větru a Prsatý muž

Jiří Hanibal 
Neklidná duše Evy 
z Rožmberka

Evžen Boček Poslední aristokratka
Dan Brown Inferno
Jo Nesbo Levhart
Lars Kepler Písečný muž
Khaled Hosseini A hory odpověděly
Simon Mawer Pád
John Irving V jedné osobě
Robert Lyndon Cesta sněžných ptáků
Alice Munroová Nepřítel, přítel, ctitel, mile-

nec, manžel
Útěk

Per Petterson Na Sibiř

Gavin Extence
Vesmír versus Alex 
Woods

Joy Fieldingová Potok stínů
Paullina Simonsová Letní zahrada

NAUČNÁ LITERATURA

Vladimír Votýpka Paradoxy české šlechty

Jiří Padevět
Průvodce protektorátní 
Prahou

Eduard Stehlík
Legionáři s lipovou 
ratolestí I.

Dan Hampton
Viper pilot. Vzpomínky 
na vzdušný boj

Stanislava Jarolímková
Co ještě nevíte o životě 
našich předků 2.

Pavel Kopřiva
Respektovat a být 
respektován

Petr Kovařík
Putování s knihou. 
Místopis české prózy

Michaela Samant Jak chutná masala

Siergrid Hirsch
Kniha osvědčených 
bylinkových receptů

Michail Tombak Cesta ke zdraví
Halina Pawlowská Až se mě dcera zeptá

LITERATURA PRO MLÁDEŽ

Miloš Macourek Všichni sloni v orchestru
Ivana Peroutková Anička a Velikonoce
Ivona Březinová Okno do komína
Martina Drijverová Malé věci, velké věci
R. J. Palaciová (Ne)obyčejný kluk
Roald Dahl Matylda

Obr Dobr

Petra Neomillnerová Amélie a barevný svět

NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Martina Drijverová Tajemný kůň aneb Cesta 

za českými památkami
České dějiny očima Psa

Petr Dvořák
Proč je mlha jak mlíko 
a déšť průhledný?

taktovali přes e-mail spoluzaci19012@
seznam.cz, nebo se ozvali Ivaně Černé či 
Lence Veinlichové (obě roz. Dolečkovy) na 
tel. 603 944 084 a 724 305 988. 

Každý, kdo má chuť se přidat, je vítán!

Za bývalé spoluškoláky Ivana Černá, 
Josef Jahoda, Milan Nedvědil 
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CHCETE INZEROVAT V NAŠEM ZPRAVODAJI? 
Kontaktujte nás na tel.: 281 931 553 nebo 
na email: zpravodaj@dpocernice.cz. 
Vycházíme 6× ročně, distribuce zdarma do všech 
domácností Dolních Počernic. 

inzerce


