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Úvodník

ROZPOČET NA ROK 2010
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice
schválilo na svém zasedání dne 15. 3. 2010
usnesením 23. 1 rozpočet naší MČ na rok 2010.
V porovnání s rozpočtem na rok 2009 nenalezneme v novém rozpočtu žádné výrazné změny.

Prioritou při každoročním sestavování a schvalování rozpočtu je zajištění základního chodu
naší MČ a jejích příspěvkových organizací
– základní a mateřské školy.

a seznámit vás s jejich výší a obsahem pro rok
2010 v samostatném článku.

Návrh rozpočtu je připravován a sestavován na základě „příkazu“ starosty, který
obsahuje harmonogram jednotlivých úkonů,
kterým se členové samosprávy a úřadu MČ
řídí. V zákonné 15ti denní lhůtě je pak návrh
rozpočtu zveřejňován na úřední desce, aby se
k němu mohla vyjádřit naše veřejnost. Zde
bohužel musím konstatovat, že naši občané
této možnosti nevyužívají a zřejmě tak dávají najevo svoji důvěru v Zastupitelstvo MČ,
které v konečné fázi návrh rozpočtu schvaluje. V rozpočtu nenalezneme ani tentokrát
nějakou významnou částku na kapitálové
výdaje. V této oblasti se již dlouhá léta spoléháme na dotace od hl. m. Prahy a v poslední
době i od státu a Evropské unie a je nutno
poznamenat, že můžeme být s výší ﬁnančních
prostředků, které touto cestou do Dolních
Počernic přišly, spokojeni. V příštím čísle DPZ
bych si dovolil téma dotace blíže speciﬁkovat

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice schvaluje návrh rozpočtu MČ Praha
– Dolní Počernice na rok 2010

Schválený rozpočet na rok 2010 vám předkládám ve formě usnesení Zastupitelstva:

v hlavní činnosti ve výši
příjmů
15804,7 tis. Kč
výdajů
17204,2 tis. Kč
s plánovaným schodkem, kte- 1399,5 tis. Kč
rý je kryt třídou „ﬁnancování“
v hospodářské činnosti ve výši
příjmů
7640,2 tis. Kč
výdajů
1700,9 tis. Kč
s předpokládaným hospo5939,3 tis. Kč
dářským výsledkem před
zdaněním
Zbyněk Richter, starosta

Informace ZMČ
22. a 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice
Zastupitelstvo MČ
schválilo
■ aktualizovaný zásobník investičních akcí
MČ Praha – Dolní Počernice

■ aktualizovaný střednědobý výhled investičních akcí MČ Praha – Dolní Počernice na
roky 2009 – 2014

■ aktualizovaný Dataplán investičních akcí
MČ Praha – Dolní Počernice na roky 2009
– 2010

■ Plán zlepšování procesu MA 21 v MČ Praha
– Dolní Počernice v r. 2009

■ doplněnou architektonickou studii Domova
seniorů Dolní Počernice bez připomínek

■ bezúplatný převod pozemku parc. č. 1582/14
v k.ú. Dolní Počernice z vlastnictví České
republiky do vlastnictví obce hl. m. Prahy,
svěřená správa MČ Praha – Dolní Počernice

■ rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na
rok 2010

■ záměr na svěření správy k části pozemku

■ současném stavu probíhajících prací

parc. č. 24/1 v k.ú. Dolní Počernice, vzniklé
novým oddělovacím geometrickým plánem,
z vlastnictví hl. m. Prahy, městské části Praha – Dolní Počernice

na projektech ﬁnancovaných z dotace
Revolvingového fondu MŽP ČR

souhlasí
■ s podáním žádosti na zalesnění pozemků
v k.ú. Dolní Počernice dle projektu „Ochranný pás zeleně v JZ části Dolních Počernic“
prostřednictvím „Operačního programu ŽP“

■ se záměrem na úplatný převod části pozemku 1448/2 o výměře 71m² v k.ú. Dolní Počernice jednomu zájemci
nesouhlasí s návrhem na zrušení autobusové linky č. 208 bez adekvátní náhrady
vzalo na vědomí
■ zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
MČ za rok 2009

■ zprávu o hospodaření MČ Praha – Dolní
Počernice za období 1 – 12/2009

■ zprávu o činnosti RMČ za II. pol. r. 2009
■ informace o:

■ úplatný převod části pozemku parc. č. 352

■ poskytnutí dotace na pomník obětem

v k.ú. Dolní Počernice za cenu s přihlédnutím k ceně dle znaleckého posudku

II. světové války (předpokládaný termín
odhalení – 8. 5. 2010)
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■ ukončení rekonstrukce tenisového areálu TJ Sokol

■ přípravách Rekonstrukce a odbahnění
části nádrže PR V Pískovně

■ stavbě TV Dolní Počernice v r. 2010
– schváleno 26 mil. Kč do rozpočtu OMI
MHMP – předpokládá se rekonstrukce
komunikací na Vinici

■ provedené kontrole stavu dopravního
značení v MČ a přípravě postupného
odstraňování zjištěných nedostatků

■ činnostech výborů ZMČ
■ činnosti pracovní skupiny ZMČ v oblasti
MHD

■ prezentaci dosavadních výstupů Strategického plánu MČ Praha – Dolní Počernice
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových
stránkách MČ a v písemné podobě na úřadě
MČ.
Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

Informace RMČ
Rada na svých zasedáních v období od
1. 1. 2010 do 18. 3. 2010 m. j.
schválila
■ výsadbu dřevin v areálu tenisu TJ Sokol Dolní Počernice, které budou navazovat na nové
výsadby a úpravu pozemků městské části

parku a parkovacích ploch

■ zapůjčení prostor staré budovy mlýna čp. 2

■ smlouvu o dílo na zhotovení podstavce pod
sochu „Vítr“ ve tvaru nepravidelné homole
s panem Josefem Boreckým

■ pronájem kanceláře o výměře 22,1 m v 1.
2

NP objektu čp. 3 spol. GATTERA, s.r.o

■ přijetí sponzorských darů pro MŠ DUHA
■ pronájem pozemku o ploše 3 900 m2 č. parc.

■ dohodu o stanovení počtu tříd a počtu děti

349 panu Josefu Vavrouškovi za účelem výběhu pro koně na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 1 rok a za cenu 10 tis. Kč za rok

■ smlouvu o výpůjčce obrazů s ak. mal. Roma-

■ prodloužení umístění stávajícího reklamního

■ úpravu výše nájemného nebytových prostor

v MŠ DUHA na šk. r. 2010/2011
nem Frantou
a pozemků pro rok 2010 v souladu s mírou
inﬂace vyhlášenou ČSÚ

zařízení na pozemku č. parc. 69 v k.ú. Dolní
Počernice a uzavření Smlouvy o poskytnutí
služby s plněním ve výši 20 tis. Kč ročně

■ konečné znění Memoranda o vzájemném

■ uvolnění ﬁnančních prostředků na kulturní

porozumění a spolupráci mezi MČ a ČVUT

akce MČ

■ bezplatné užívání nebytových prostor sute-

■ bezplatné poskytnutí prostor radničního
klubu v suterénu budovy úřadu pro potřeby
OS Sluneční paprsek

■ nájemní smlouvy na nebytové prostory a byt
na pozemku nového hřbitova s panem Mgr.
Art Kuzicou

■ objednávku pro spol. AZ centrum, s.r.o. na
zhotovení zábradlí u schodiště ze dvora čp. 3
na pozemek kostela a zhotovení branky k čp.
1 (zámek)

■ konání 3. ročníku Počernického triatlonu dne
27.6.2010 a bezplatné poskytnutí zámeckého

rénu čp. 10 – místnost č. 06 (tělocvična) za
účelem rehabilitačního cvičení občanů MČ
Praha – Dolní Počernice a pro potřeby Dolnopočernického chrámového sboru

■ podání žádosti o změnu zápisu v Rejstříku

za účelem pořádání kulturní akce FEST 26
ve dnech 19. a 20. března 2010

■ pro příspěvkové organizace MČ (ZŠ, MŠ)
vedení účetnictví od 1. 1. 2010 ve zjednodušeném rozsahu

■ smlouvu o poskytování právní pomoci s JUDr.
Irenou Baladovou

■ zadávací podmínky výzvy k podání cenové
nabídky na veřejnou zakázku „Výsadby zeleně v rámci projektu Zdravá městská část Praha – Dolní Počernice a její postup v MA21“
a složení hodnotící komise těchto nabídek

■ výzvu řediteli ZŠ, Národních hrdinů 70, k zapojení se do kampaně „Dny bez úrazů“ formou
vyhlášení výtvarné a fotograﬁcké soutěže
nazvané „Stromy“
vzala na vědomí
■ zprávu o hospodaření MČ v hlavní a vedlejší hospodářské činnosti za r. 2009 bez
připomínek

■ zprávu o hospodaření ZŠ, Národních hrdinů
70 a MŠ DUHA v r. 2009 bez připomínek

škol a školských zařízení, týkající se navýšení kapacity školní jídelny a družiny ZŠ,
Národních hrdinů 70

■ Zprávu o činnosti MO Policie ČR Kyje za

■ bezplatné zapůjčení přírodního amﬁteátru

■ informaci o umístění MČ na 3. místě v sou-

a zámeckého parku pro pořádání závodu
vozíčkářů a dětí – Závod na „kolečkách“,
který se uskuteční dne 8. 5. 2010

Hana Moravcová, ÚMČ

r. 2009 – čj. 385/10
těži Zlatý erb (hodnocení webových stránek
v rámci hl. m.Prahy)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v MČ Praha - Dolní Počernice
Termín voleb: pátek 28. 5. 2010
sobota 29. 5. 2010
1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost,
státní občanství ČR a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném
okrsku.
2. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb
hlasovací lístky, spolu s nimi bude voličům doručen též informační
leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci
volebního práva.
3. Místo konání voleb:
a) ve volebním okrsku č. 757 je volební místnost v budově Mateřské
školy, Svatoňovická 587, Praha 9
pro občany trvale hlášené na adrese: Bernartická, Bohuslaviská,
Českobrodská - jižní strana, Dolnobranská, Dubenecká, Hrabačovská,

14.00 – 22.00 hod.
8.00 – 14.00 hod.
Jinolická, Kohoutovská, Makovská, Listopadová, Národních hrdinů
(jižně od křižovatky s ul. Českobrodská), Pilníkovská, Podkrkonošská,
Rtyňská, Rudníkovská, Strážkovická, Svatoňovická, Štěpanická, Třebihošťská, U Konečné, Úpická, V Záhorském, Ždírnická.

b) ve volebním okrsku č. 758 je místnost pro hlasování v budově úřadu
MČ, Stará obec 10, Praha 9
pro občany trvale hlášené na adrese: Bakurinova, Bezděkovská, Českobrodská - severní strana, Hřibojedská, Jana Bílka, K Čihadlům, K Háji, K Zámku, Ke Hrázi, Kněžická, Lanžovská, Libotovská,
Nad Rokytkou, Nad Rybníkem, Národních hrdinů (severně od křižovatky s ul. Českobrodskou), Novozámecká, Příchovická, Stará obec,
Studenecká, U Koní, U Výzkumu, V Čeňku, V Padolině, V Pařezinách,
V Ráji, Vlčická, Za Luhem, Záblatská.
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Výsadby
v Dolních
Počernicích

systému MHMP v oblasti ŽP, kdy žadateli
o grant byli naši občané nebo neziskové organizace, neboť MČ v těchto případech žádat
nemohla. Druhová skladba výsadeb byla volena s ohledem na výskyt původních dřevin v této oblasti. Byly použity převážně dub, javor, lípa
a jasan, v menší míře jeřáb, hloh, habr, platan,
okrasné třešně a jabloně.

rekonstrukce místních komunikací, doplnit
stromové patro v zámeckém parku a vhodně
doplňovat veřejná prostranství MČ soliterními
dřevinami. Postupně však dostává přednost
péče o nově vysázené dřeviny. Ta je mnohdy
náročnější, než výsadby samotné, pro které
již, po zvážení možností v Dolních Počernicích, moc místa nemáme.

Vážení spoluobčané,
předpokládám, že vám v průběhu minulých
let neuniklo, že v Dolních Počernicích a jejich
těsném okolí probíhaly intenzivní výsadby
lesních porostů, alejových stromů i soliterních
dřevin. Rád bych vám přiblížil okolnosti, za
jakých byly tyto výsadby realizovány a nakonec sdělit i jejich počty.

Soliterní stromy byly vysazovány v okolí Počernického rybníka, v zámeckém parku, v místech
bývalé skládky za hřbitovem a v různých částech naší MČ jako doplnění stromového patra. Pro tyto lokality byl použit ponejvíce dub,
lípa, javor, platan a také některé jehličnany.
Na výsadbách jednotlivých stromů se podíleli i někteří naši občané, kterým byla udělena
úhrada nových stromů za stromy pokácené
na základě jejich žádosti.

Zbyněk Richter, starosta

Zalesňování bylo iniciováno vedením naší MČ
na pozemcích hl. m. Prahy, které k tomuto
účelu byly určeny územním plánem. Projektové práce i vlastní realizaci zajišťoval Odbor
ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve
spolupráci s naší MČ. Stěžejní osobou v této
věci byl Ing. Frantík, vedoucí pracovník OOP
MHMP.
Výsadby byly provedeny podél toku Hostavického potoka, podél Štěrboholské radiály, při
Českobrodské ulici a v lokalitě Vinice. Druhová skladba sazenic obsahovala převážně
listnaté stromy – dub, javor, jasan, habr, olše
a v menší míře byly zastoupeny i jehličnany.
Aleje a stromořadí byly v naší MČ realizovány v převážné většině za pomoci grantového

Nyní se podívejme na přehled počtu výsadeb
v Dolních Počernicích za posledních 10 let.
Údaje jsou mírně zaokrouhleny, neboť přesné
vyčíslení není možné.
Lesní porosty:
270 000 sazenic na ploše cca 64 hektarů
Alejové stromy:
530 kusů
Soliterní stromy:
405 kusů, z toho 310 ks na bývalé skládce za
hřbitovem z fondů EU
Záměrem vedení naší MČ je pokračovat ve
výsadbách uliční zeleně (stromy, keře) v rámci

Výzva
Vážení spoluobčané,
zima je deﬁnitivně za námi a my se nyní musíme snažit odstranit
následky, které nám zanechala v oblasti dopravy, městské zeleně
a veřejného pořádku. V této souvislosti si vás dovolujeme oslovit
a požádat vás o spolupráci. Úplně postačí, když nám pomůžete uklidit nejbližší okolí svých nemovitostí nebo nás na zjištěný nepořádek
v naší MČ upozorníte. Za to si vám dovolujeme předem poděkovat.
Rada MČ Praha – Dolní Počernice
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Žijí mezi námi
a... jubilují
MUDr. Jana Drtilová

Farní dění
v Dolních
Počernicích
Společný ples Horních a Dolních Počernic,
konaný 13. února, byl úspěšný po mnoha stránkách. Jak se sluší v masopustu,
setkali se a pobavili sousedé i „přespolní“
přátelé všech věkových kategorií. O dobré
atmosféře svědčí i beneﬁční výtěžek, který
bohatě zabezpečil náš příspěvek v adopci
na dálku a další sbírka nám pomohla podpořit i pomoc na Haiti. Všichni se těšíme na
příští společný Počernický ples, který budou
tentokrát dirigovat“Horňáci“.
Po vyvrcholení církevního roku – Velikonocích, kdy si připomínáme oběť Krista a zejména oslavujeme jeho vzkříšení, připravujeme
mnohé další akce. 22. května se vypravíme
na poutní zájezd do kláštera v Klokotech
u Tábora (zúčastnit se může každý, kdo se
včas přihlásí na faře).
V intencích nového českého primasa pořádáme zejména pro ty, kteří do našeho
dolnopočernického chrámu Nanebevzetí
Panny Marie často nechodí, 28. května od
18 hodin (večer po prvním dnu voleb) Noc
kostelů. Program zahájí vyzvánění z chrámové věže, potom budou následovat informace o historii kostela, hudba se zpěvem
a nové informace o aktuálních významných
objevech restaurátorů v apsidě presbyteria
i s projekcí detailů. Samozřejmě zodpovíme
dotazy o církvi, životě farnosti i komunitě
Salesiánů Dona Boska. Nedejte si ujít tuto
příležitost!

Absolventka lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, specializace psychiatrie dospělých
a psychiatrie dětí a mladistvých, soudní znalkyně v těchto oblastech. V ambulantní pedopsychiatrické praxi se zajímá o mimointelektové
důvody školského selhávání, atypické depresivní stavy dětí a adolescentní krize mladistvých.
Své odborné znalosti využila v době, kdy po
odborné stránce zajistila začátky provozu Linky
bezpečí a Krizového centra při nadaci Naše dítě.
Člověka v krizové situaci podporuje jako členka
Bílého kruhu bezpečí. V současné době pracuje
v psychiatrické ordinaci pro dospělé a děti. Publikuje v odborných časopisech, přednáší v IPVZ
(Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví) a připravuje pro rozhlas a televizi populární relace adresované dětem i rodičům.
Po této krátké charakteristice, tak trochu jako
z knihy Who is Who (Kdo je Kdo), mi dovolte
osobní slovní květinku. Paní doktorku znám

již nějaký ten pátek. Být v její přítomnosti je
vždy tak milé, poučné a posilující, a to zrovna
nemusíme mluvit o tématech veselých či běžných, ale naopak někdy o smutných, z lidského
i medicínského hlediska často svízelných. Ona
však svou energií, odhodláním pomoci, empatií, odbornými znalostmi a svým nezaměnitelným, důvěryhodným přístupem k lidem, pacientům, dokáže i v těchto složitých situacích
pomoci. My, internisté, se na spoustu nemocí
můžeme podívat, něco v krvi změřit, ale psychiatr – trochu baladicky řečeno – musí umět
číst v duši, náladách, stescích… A to je, věřte,
tak zodpovědné, a těžké.
Milá paní doktorko, přeju Vám jménem svým
i redakční rady k Vašim narozeninám zdraví,
pohodu, sílu, stále jasnou mysl a tu nezdolnou, úžasnou energii, kterou s takovou grácií
proměňujete v pomoc těm, kdož ji potřebují.
MUDr. Pavel Boček,
předseda redakční rady

Významné životní jubileum v měsíci březnu ostavil dlouholetý člen redakční rady
Dolnopočernického zpravodaje - pan Doc. Ing. arch. František Kašička, CSc., historik
– odborník par excellence, jehož články o dějinách Dolních Počernic patřily dlouhá
léta k těm nejvyhledávanějším.
Dovolujeme si popřát zdraví, optimismus a energii do dalších let.
Redakční rada

Jubilanti z našich řad
ve II. čtvrtletí 2010
Srdečné blahopřání k významnému životnímu výročí patří našim spoluobčanům:

DUBEN
Miroslav Bálek, Karel Oberstein, Růžena Zdvihalová, Alois Šáda, František Oppl,
Karel Lejčko, Marie Kalašová, Zdeněk Frieb, Jana Bočková, Marie Chuchvalcová

KVĚTEN
Jitka Ecksteinová, Hana Smolíková, Rudolf Vavřich, Jan Spěváček, Václav Tuček

ČERVEN
Antonie Šírová, Josef Šmíd, Josef Rous, Petr Šplíchal, Pavel Balcar
Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody.
Dr. Tomáš Jirsák za KSZB

Dr. Tomáš Jirsák
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Zlatý erb
2010
V letošním roce proběhl již 12. ročník soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické
služby měst a obcí – Zlatý erb, který pořádá
Sdružení Zlatý erb.
Mezi základní požadavky, na které se 10ti
členná porota při svém hodnocení zaměřila, patřily povinně zveřejňované informace,
doporučující a doplňkové informace a úřední
deska. Dále pak byla hodnocena přehlednost
stránek, jejich výtvarné zpracování, ovládání
webu a bezbariérovost.
V pondělí 15. 3. 2010 pak proběhlo v překrásném mramorovém sále Clam-Gallasova
paláce za účasti ředitele odboru Archivu hl. m.
Prahy Doc. PhDr. Václava Ledvinky, CSc. a ředitele Magistrátu hl. m. Prahy pana Ing. Martina Trnky slavnostní vyhlášení a předávání cen
na úrovni kraje hl. m. Prahy. Stránky městské
části Praha – Dolní Počernice byly hodnoceny
v kategorii o nejlepší webovou stránku obce
a v této kategorii obsadila 3. místo. Ocenění
z rukou Doc. PhDr. Václava Ledvinky převzal
za naši městskou část tajemník pan Ing. Josef
Stříška.
Na tomto místě bychom chtěli též poděkovat
správcům našich stránek, manželům Střechovým, za spolupráci a vstřícný přístup k našim,
ne vždy jednoduchým požadavkům a za vklad
své invence při aktualizaci našich stránek,
kterou s velkým úsilím dokázali stihnout ještě
před jejich hodnocením.

Umístění kontejnerů
na objemný odpad
v MČ Praha – Dolní Počernice v I. pol. r. 2010:
STANOVIŠTĚ: ■ ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
■ ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
■ ul. V Čeňku (u úřední desky)
■ ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 163)

TERMÍNY PŘISTAVENÍ (v odpoledních hodinách):
■ 27. 4., 8. 6. 2010
Odpad odkládejte pouze do přistaveného kontejneru.
Odpad uložený vedle kontejneru bude považován za
černou skládku (pokuta do 50 tis. Kč).
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Odhalení pomníku
obětem
II. světové války
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás pozvat na slavnostní odhalení pomníku
obětem II. světové války. Chtěli bychom tak splatit dluh, který
k dolnopočernickým občanům, padlým během II. světové války, cítíme.
Akce se uskuteční

v sobotu 8. 5. 2010 od 10.00 hodin
v parčíku „U Váhy“
u křižovatky ulic Českobrodská a Hrabačovská
Rada MČ Praha – Dolní Počernice
Seznam dosud známých obětí 2. světové války byl zveřejněn
v Dolnopočernickém zpravodaji č. 1/2007, ve článku Z dějin
naší obce č. 95 od Doc. Ing. arch Františka Kašičky.

P OČIN o svých počinech
V prvním čtvrtletí letošního roku probíhala standardní činnost našeho
občanského sdružení. V rámci cestopisných besed jsme poznali se studenty
Island, s misionáři subsaharskou Afriku a s muzikanty Indonésii. Občerstvení při besedách bylo zřejmě i inspirací k akci „Ochutnejte
Afriku“, jež proběhla za účasti „celebrit“ v Kobylisích.
Jezdecký oddíl krom své obvyklé činnosti (hipoterapie
a výchova jezdeckého dorostu) přispěl k zatraktivění dalších akcí jako masopustní průvod, vynášení Morany a liturgie Květné neděle.

Velké změny proběhly na zahradě čp. 26, kde započala zvelebovací
akce v rámci projektu Dolní Počernice – Zdravá městská část. Po kácení a odstraňování zbytků náletových dřevin a některých starých stromů bude následovat výsadba perspektivních stromků
a další úpravy pozemku, na kterých se budou podílet
i členové klubů Počin včetně příznivců.

Klub 26 pořádal jako při každé rovnodennosti tradiční
FEST 26, jehož organizaci měl tentokrát na svých bedrech
Petr Honzík, zatímco generální president Havran mu pouze digitálně sekundoval ze Šanghaje.

Závěrem bych rád všechny pozval na Den otevřených dveří v jízdárně, který proběhne v sobotu
24. dubna (změna termínu) od 9 hod. a na čtvrteční cestopisné besedy 29. dubna, 27. května
a 24. června od 18:30 hod. v prostorách dolnopočernické radnice.
Dr. Tomáš Jirsák

Letní jezdecký tábor se
zaměřením na voltiž
Na prahu jara – 19. a 20. března - měl tradiční festival netradiční hudby Fest 26 své již jedenadvacáté pokračování (podtitul Vokobere se proto přímo
nabízel). Ač byl organizační tým tentokrát ochuzen
krom jiných významných členů i o prezidenta festivalu, díky nezištné pomoci mnohých dobrovolníků
proběhl festival zdárně. Multižánrový záběr účinkujících byl jako obvykle velmi pestrý: od folkového
dua přes rockové kapely rozličného stupně dravosti
až po experimentální multimediální performance.
Zájem celkem početného publika o jednotlivé žánry
byl až nečekaně vyrovnaný. Akce byla stejně jako
v minulosti beneﬁční ve prospěch projektu Adopce
na dálku. Dík patří MČ Dolní Počernice za prostor
Mlýna a za vstřícnost, restauraci Léta Páně za zapůjčení vybavení na bar a dále všem organizátorům,
muzikantům a performerům, kteří činili vše ku prospěchu věci bez nároku na honorář. Zájemci o další
informace, například o dalších půlročnících, nechť
sledují stránky festivalu na adrese http://fest26.cz.

Jezdecký klub Počin o.s. v Dolních Počernicích pořádá první
letní jezdecký tábor s výukou voltižního ježdění. Zkušenosti
s jízdou na koni nejsou potřeba. Při voltiži cvičí na koni voltižér – jezdec, kůň je přitom veden lonžérem na kruhu o průměru 16 m. Tato jezdecká disciplína učí jezdce správnému
držení těla, zdokonaluje koordinaci pohybů a je výbornou
průpravou na klasický jezdecký výcvik.
Termín soustředění je 1. – 8. srpna, bydlení je zajištěno v chatičkách na břehu rybníka. Kromě tréninku na zvýšení kondice
a zvládnutí základních voltižních cviků na trenažérech a na
živých koních budou součástí programu tvůrčí dílny, batikování, drátkování a další rukodělné aktivity, hry, táboráky, koupání
a plavení koní.
Další informace získáte u Hanky Špindlerové,
telefon 605 285 426, hankaspindlerova@atlas.cz.

Petr Honzík

Kultur a

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ POČERNICE VÁS ZVE NA

SVÁTEK
SOUSEDŮ

dne 25. května 2010 od 19.00 do 22.00 hodin v prostorách objektu úřadu městské části, Stará obec 10

OSLAVU
DNE DĚTÍ

dne 6. června 2010 od 13.00 do 18.00 hodin v prostorách zámeckého parku

VÍTÁNÍ
LÉTA

Městská část zajistí kapelu TOMÁŠOVKU z Kutné Hory, výstavu fotograﬁí Tomáše PĚKNÉHO a voňavá selátka. Přijďte
pobesedovat, zatancovat si, či jen tak – pro pocit sounáležitosti. Donáška drobných sladkých, či slaných pochutin vítána.

Na děti čeká spousta dovednostních i vědomostních soutěží, velký buřtopek, jízda na huculských koních, skákací hrad a od
16.00 hodin v divadelním sále kulturního centra Pohádka o líných strašidlech.

dne 26. června 2010 od 14.00 do 16.00 hodin
se mohou děti projet na lodičkách (pod vedením zkušených vodáků) po Velkém počernickém rybníce. Sraz účastníků přímo
na hrázi rybníka.
Počin, Kultura 7

Dolnopočernický masopust
Kultura se vrací
na Svornost
Budovu našeho hotelu nechalo zbudovat v roce 1931
Obecně prospěšné družstvo Svornost pro stavbu dělnických, úřednických a řemeslnických domků na pozemku
koupeném od rodiny barona Dercsényi.
V objektu bývaly čtyři byty, hospoda a sál, ve kterém mimo jiné vystupovali divadelní ochotníci, hrály
zde jazzové kapely (i kapela Jaroslava Ježka) až do
50. let minulého století. Potom sál sloužil jako sklad
ﬁlmů, obchod, lidová knihovna a hospoda. Svornost
chátrala a její novodobá kapitola se začala psát až
po celkové rekonstrukci, kdy v červnu roku 1992 byl
otevřen hotel, restaurace a svému původnímu účelu
opět mohl sloužit i nádherný sál.
Řízením osudu jsem se v létě roku 2008 potkal
s mužem, od kterého jsem dostal nabídku pravidelné hudební produkce. Přiznám se, že má první
reakce byla trochu chladná. Podobných nabídek
jsem již dostal mnoho, ale mé srdce zaplesalo, poté,
co jsem si na vizitce přečetl Jiří Kadlus „Steamboat
Stompers“. Ihned jsem si vzpomněl na svá studentská léta a několik úžasných večerů s touto skupinou
v Malostranské Besedě. Dohoda byla velice rychlá.
Od té doby pravidelně, vždy poslední úterý v měsíci, v 19 hodin hraje dixilendová kapela Steamboat Stompers a zpívá Eva Emingerová v sále Hotelu
Svornost. Atmosféru, která je vždy úžasná, se snažíme vždy ještě zpestřit. Tu tombolou, tu grilováním
selete, tu vystoupením stepařské skupiny nebo
pozváním hudebních hostů. V lednu jsem obdržel
emailem dotaz z produkce holandské televize, zda
by u nás mohla natáčet při koncertu kapely Steamboat Stompers. Posléze jsem se dozvěděl, že jde
holandskou obdobu pořadu Pošta pro tebe. Zpěvačka kapely Eva Emingerová zamlada reprezentovala
Československo na Mistrovství Evropy ve volejbale,
kde mimochodem vybojovala bronzovou medaili.
Český tým zde byl mezi fanoušky velice populární.
Jeden z příznivců byl pan Hans, který zatoužil potkat
se po 15 letech s paní Emingerovou. Oslovil holandskou Poštu pro tebe, a ta naplánovala jejich setkání
v našem hotelu, při koncertu Steamboat Stompers.
Setkaní to bylo vskutku romantické. Paní Eva dostala
od Hanse sto rudých růží a na oplátku mu zazpívala
od Louise Amstronga Whan a wonderful world.
V sále našeho hotelu se konají i jiné kulturní akce.
Vystupuje zde Originální pražský synkopický orchestr,
Trio Vojtěcha Eckerta s jeho zpěvačkami – Janou Koubkovou a Brazilkou Vesnou Caceras . V dubnu chystáme vystoupení divadelního spolku Černoch, který má
jako jediný licenci na hraní her Františka Ringo Čecha.
Zahrají komedii „Pravda o zkáze Titaniku“. V září
budou pokračovat populární nedělní pohádky pro děti
a koncem roku bude opět společenský ples, kde vám
k tanci zahraje skupina Horvath band.
Na setkávání s vámi se těší Tomáš Král,
ředitel hotelu
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Letošní dlouhou tuhou zimu plnou sněhu, ledu a mrazivých dní probudil z letargie veselý,
pestrobarevný průvod, který v úterý 16. února prošel městskou částí Praha – Dolní Počernice. A nebyl to průvod ledajaký – byl totiž průvodem jubilejním. Již po desáté vyhrávala
kapela do kroku i do tance dlouhatánskému průvodu dětí a dospělých oděných do netušených, roztodivných kostýmů a masek. Kapela hrála samozřejmě i těm, za kterými se masopustníci vypravili. Dolnopočernický masopust má totiž svá speciﬁcká pravidla. Nechodí se
od domu k domu, tak jak tomu bývá zvykem jinde, ale navštěvují se pouze podniky a instituce, které sídlí v okolí hlavních tepen obce. I tak těch zastavení bývá kolem dvaceti.
Koledníci dostávají koblihy, vdolky, obložené chlebíčky, cukrovinky a nechybí ani něco
tekutého „pro zahřátí“. Pronobus (hlavní řečník a vedoucí průvodu, který převzal od
pana starosty pro tento čas vládu nad obcí) pronáší veršované vinše a zdravice, obecní
policie lapá lidi do pojízdné šatlavy a medvěd straší malé i velké. A když na to lidské
hemžení ještě návdavkem vykoukne sluníčko, tak jak tomu bylo u nás, všichni nabudou
dojmu, že jaro již musí být za dveřmi.
Letošní masopust byl ozvláštěn přítomností „ﬁktivních manželů - baronů Derczenyi “
(bývalých majitelů zdejšího zámku), kteří se ve „svém“ kočáře taženém dvěma bělouši, rovněž připojili k masopustnímu dovádění. Průvod byl zakončen v hotelu Svornost
masopustní veselicí.
Osvědčili jsme, že masopust je krásnou tradicí, která stmeluje lidi a ve které není hlavních rolí. Každý účastník je jedinečný a neopakovatelný.
MČ Praha – Dolní Počernice, hlavní pořadatel této akce, si tak může na konto svých nemalých úspěchů na poli kultury a společenského dění v obci připsat i MASOPUST 2010.
Vlasta Václavková
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Velikonoční
inspirace
2010
Již deset let se těší návštěvníci Dolních Počernic z výstav nazvaných Velikonoční inspirace.
Prvopočátkem byla skromná výstavka v sále
zámecké oranžérie, kterou pod vedením rodiny Jirsákových a Mgr. Hany Králové připravilo
pár ochotných spoluobčanů. Všichni vařili tak
říkajíc z vody. Každý donesl z domova kraslice, staré velikonoční pohlednice, řehtačky,
pomlázky, velikonoční pečivo (mazance, jidáše, beránky), ale především obrovské nadšení
– podělit se o vše, co dovedou. Ze všech se
pak rázem stali instruktoři, kteří předávali své
zkušenosti a um dětem i mnohým dospělým.
Nedílnou součástí výstavy byly i práce dětí zdejší základní školy,
mateřské školy i dětského domova a tato plodná spolupráce trvá
podnes. Výstava se pomalu rozrostla i do vedlejší svatební síně
a když ani tyto prostory nestačily, přestěhovala se (s laskavým
svolením vedení pensionu Český statek) do tamní stodoly. Letošní jubilejní desátá Velikonoční výstava se konala ještě, stejně tak
jako již dva roky před tím, i v informačním centru a regionálním
muzeu.
S nabídkou pomalu rostla i návštěvnost. Dnes, kdy jsme na tzv.
Smrtnou neděli (čtrnáct dnů před Velikonocemi), připojili i další (již šestiletou) tradici Vynášení Morany – Zimy, ožilo naše
náměstíčko netušeným množstvím návštěvníků.
Městská část Praha – Dolní Počernice, hlavní pořadatel celé rozsáhlé akce, který ve spolupráci s občanským sdružením Počin,
základní školou, dětským domovem, mateřskou školou Duha
a premiérově i mateřskou školou Orangery celou tuto rozsáhlou
akci připravil, si tak může, spolu se všemi dobrovolnými spolupracovníky z řad našich spoluobčanů, učinit jeden obrovský zářez na
letošní velikonoční bezové píšťalce.
Vlasta Václavková
MČ Praha – Dolní Počernice děkuje Textilu Zdeny Papežové
a Kadeřnictví Jarky Krčálové za sponzorské dárky k výstavě Velikonoční inspirace 2010.

Mateřská škola
KOUZELNÁ NOC PLNÁ POHÁDEK
V MŠ DUHA
Letos koncem března se již podruhé předškoláčci ze Sluníček a Kvítků těšili na večer a noc
plnou kouzel a pohádek. V rámci 10. jubilejní celosvětové akce „Noc s Andersenem“
v podvečer děti přivítala pohádková postava Kašpárka a s ním prošly tajemnou cestu
setmělou školkou vyzdobenou kostýmy pohádkových bytostí. Při večerním čtení se setkaly
se zajímavými hosty – tatínkem a hercem
MUDr. Luborem Šplíchalem, paní učitelkou ze
základní školy Mgr. Evou Beránkovou a v roli
pohádkového Kašpárka nás celým večerem
provázel ředitel Dětského domova Martin Lněnička. Děti si s nadšením zatančily Večerníčkový taneček, zazpívaly písničku Pohádkový

les, vyřešily spousty pohádkových hádanek
a hlavně vyslechly čtené pohádky. A to je moc
dobře, řečeno slovy Zdeňka Svěráka: „Všechny děti potřebují pohádky. Pohádky jsou
vláhou pro dětskou duši.“ Akce se vydařila
a nejlepší odměnou pro nás byl výrok Honzíka
Šoltyse: „…paní učitelko, nevěděl jsem, jaké
to bude, ale bylo to ještě lepší, než jsem si
představoval...“
Děkujeme všem za spolupráci.
Lenka Kymrová, zást. řed. MŠ DUHA

D ětský domov
MISS DĚTSKÝCH DOMOVŮ
Dne 20. 2. 2010 se naše dívky zúčastnily regionálních kol Miss dětských domovů (pro Prahu, Střední a Západní Čechy).
Deset dívek ve třech kategoriích mělo na programu promenádu ve sportovním oblečení Outhletfashion, představení se porotě a divákům,
promenádu v plavkách, odpověď na záludnou
otázku porotce, volnou disciplínu a nakonec
promenádu ve společenských šatech.
Miss Praha se stala Kristýna Šedivá, 1. Vicemiss
Michaela Surmajová a 2. Vicemiss Barbora Hájková. Miss Střední Čechy se stala Silvie Kulinová,
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1. Vicemiss Kristýna Urbanová a 2. Vicemiss
Radka Ikrová. Miss Západní Čechy pro rok
2010 je Kristýna Krajčíková, 1. Vicemiss Věra
Plačková a 2. Vicemiss Martina Nová. Každá
Miss regionu postoupila do celostátního kola.
Program moderoval Gustav Bubník a nechyběl ani pestrý program o přestávkách mezi
jednotlivými disciplinami. Akci spolupořádali
o. s. Vespojení, agentura Nari Models a Dětský
domov Dolní Počernice. Děvčata dostala péči
od kadeřnice paní Hany Ciprové, vizážistky
Kateřiny Krylové a Dj pana Dvořáka. Mediální
podpora byla od Pragmoon.
Martin Lněnička, ředitel DD

Dvě nové
rodinky na
Černém Mostě
V loňském roce byla schválena koncepce hl. m.
Prahy o výkonu ústavní a ochranné výchovy.
V rámci této koncepce byly vytipovány první dva
byty pro rodinné skupiny a dva byty startovací.
Dětský domov a Školní jídelna Dolní Počernice
dostala tyto byty do správy. Dva byty pro rodinné skupiny se nacházejí na Černém Mostě.

Slavnostní otevření proběhlo 17. února 2010
za účasti Ing. Kousalíkové Marie, náměstkyně
primátora a radní pro školství MHMP, ředitele odboru školství PhDr. Mgr. Pavla Drtiny,
poradce PhDr. Jiřího Pilaře, pana starosty
Dolních Počernic Zbyňka Richtera a dalších
milých hostů. Mimo jiné byla řečena zdravice,
slavnostně byla přestřižena páska, proběhl
kulturní program a děti dostaly dárky.
V současné době žijí děti v detašovaných
domovech okolo čtvrt roku. Již si zvykly na to,
že jsou od svých kamarádů z domova dále, mají
klasické sousedy a už i nové kamarády z běžných rodin. „Provoz“ běží stejně jako na zámku a děti jsou s novým bydlením spokojeny.

Náš Dětský domov má tedy k dnešnímu dni
sedm rodinných skupin a kapacitu 53 dětí.
V letošním roce by měl Magistrát hl. m. Prahy
vytipovat další čtyři byty pro rodinné skupiny
a další čtyři byty startovací. Budou rozděleny
mezi Dětské domovy Klánovice a Dolní Počernice. Startovací byt je pro děti, které ukončily přípravu na budoucí povolání a odchází
z dětského domova do „života.“ Byt mají
k dispozici jeden rok. Pokud od nás v dalším
roce neodchází jiné dítě, může se pobyt v bytě
o jeden rok prodloužit. Naším přáním je, co
nejvíce všem usnadnit start do budoucího
života.
Martin Lněnička, ředitel

Sluneční paprsek svítí
z Dolních Počernic

NOVÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SLUNEČNÍ
PAPRSEK POŘÁDÁ OZDRAVNÉ POBYTY
PRO NEMOCNÉ DĚTI
Sluneční paprsek má takřka zázračnou moc, přináší světlo, teplo, naději…,ať už na zem dopadá z astronomické vzdálenosti nebo pomáhá
z bezprostřední blízkosti – třeba jako nové stejnojmenné občanské sdružení. V listopadu loňského roku jej založil uznávaný pediatr a onkolog MUDr. Pavel Boček spolu se svými přáteli
a spolupracovníky. Sluneční paprsek je výsledkem jejich mnohaleté, nezdolné snahy pomáhat
dětem s onkologickým i jiným závažným onemocněním a dětem z dětských domovů.
„Řadu let pořádáme prázdninové ozdravné
pobyty u moře pro děti po prodělaném hemato-onkologickém onemocnění, pro děti vážně
chronicky nemocné, s těžkým somatickým či
psychosociálním handicapem, na které tradiční programy pořádané zdravotními pojišťovnami nebo nadacemi zapomínají. Skupinu
doplňujeme dětmi vyrůstajícími v dětských
domovech, jejichž šance užít si o prázdninách
moře by bez nás byla také velmi malá. Dosud
jsme tak činili pod hlavičkou různých subjektů, například vloni pod nadací Kapka naděje.
Teď však cítíme, že jsme schopni pobyt a péči
o děti po náročné léčbě na potřebné profesionální úrovni zabezpečit sami, bez toho,
abychom byli závislí na dalších prostřednících,
jejich podmínkách, výběru lokality... Proto
na sklonku loňského roku vzniklo občanské
sdružení Sluneční paprsek, jako organizace,
která bude pobyty pořádat, garantovat jejich
kvalitu a oslovovat potenciální sponzory,“
vysvětluje MUDr. Pavel Boček.

Letní ozdravný pobyt ročně absolvuje zhruba 70 dětí, nejčastěji ve věku od 9 do 16 let.
Většinou jde o pacienty Kliniky dětské hematoonkologie ve Fakultní nemocnici Motol, děti
z dětských domovů jsou vybírány ve spolupráci s občanským sdružením Úsměv. Děti mají
podle konkrétní diagnózy na míru ušitý rehabilitační program, ale samozřejmě se najde
čas i pro hrátky u moře, karneval, pohádkový
večer a další odpočinkové aktivity. Doprovod
tvoří tým zkušených lékařů, zdravotních sester
a fyzioterapeutek, posledních pět let také zpěvačka Hanka Křížková, která dětem nejen zpívá, ale funguje také v roli oblíbené animátorky
dětské zábavy. Všichni samozřejmě pracují bez
nároku na mzdu, ve svém volném čase. Vloni
společně prožili nezapomenutelné chvíle na
Turecké riviéře. Kam a v jakém počtu pojedou
děti letos i v dalších letech, závisí především na
množství peněz, které se na podporu projektu
podaří sehnat. Sdružení Sluneční paprsek proto intenzivně hledá štědré ﬁrmy, společnosti,
organizace či silné nadace ochotné podpořit

pořádání ozdravných pobytů a dalších aktivit
pro děti po onkologické léčbě či s jinou závažnou diagnózou. „Malí pacienti mají za sebou
špičkovou specializovanou léčbu, ale stejný
důraz bychom měli klást také na maximální
kvalitu jejich života po léčbě. Během pobytů
se jim dostává nejen cílené zdravotně-rehabilitační péče, ale také psycho-sociální vzpruhy,
povídají si s námi i mezi sebou, čím prošli – jde
vlastně o přirozený „back-view“ na to, co prodělali. Navíc přítomnost dětí z dětských domovů dává celé akci ještě další rozměr, poznávají
se děti nemocné na duši s dětmi nemocnými
na těle, vznikají nová kamarádství, ke kterým
by jinak nebyla příležitost,“ dodává MUDr.
Pavel Boček.
Pár slunečných dní u moře. Pro někoho běžný standard, pro určité skupiny dětí penězi
nezměřitelná radost, která už sama o sobě
léčí. Těch, kteří tuto medicínu potřebují, neubývá, takže každý, kdo chce pomoci, je vítán!
Mgr. Lucie Olšovská
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VÍDEŇSKÉ STŘÍBRO PUTOVALO
DO DOLNÍCH POČERNIC !!!
Aneb… jak se dorostenky dostaly do
ﬁnále Vídeň vs. Počernice...
Od 29. března do 3. dubna 2010 proběhl 20.
ročník mezinárodního basketbalového turnaje mládeže ve Vídni.
Největšího basketbalového turnaje v Evropě
se zúčastnilo přes 5500 hráčů a hráček, a to
bylo více než 420 družstev v šesti věkových
kategoriích.
V letošním ročníku nechybělo ani družstvo
dorostenek TJ Sokol Dolní Počernice a v průběhu celého týdne si vedlo skvěle.V naší kategorii
(dívky do 18ti let) se o postupová místa utkalo

32 evropských družstev. Základní skupinu
jsme odehráli na jedničku a do dalších bojů
jsme postoupili z prvního místa. Potom již platilo – kdo prohraje, končí. Osmiﬁnálová bitva
s německým Göttingenem skončila osmibodovým rozdílem a dolnopočernické dorostenky
podaly životní výkon. Vrcholem a nejlepším
výkonem na turnaji bylo naše semiﬁnále s polským Aleksandrowem, kde jsme za bouřlivé
atmosféry těsně zvítězili a poslali favorizované
Polky domů.
Zlatou jsme sice nakonec nevybojovali, ale ve
ﬁnálovém duelu proti Vídni jsme odehráli velmi vyrovnanou partii.
Po závěrečném hvizdu rozhodčího holky neudržely slzy zklamání a pohár za druhé místo

na největším turnaji v Evropě přebíraly se
smutkem. S odstupem času jim docházelo,
co vlastně dokázaly. Byl to pohádkový týden,
splněný sen a jeden z největších úspěchů pro
tento kolektiv.
Prohrát se silným družstvem Vídně, které se
konfrontovalo s dolnopočernickým basketbalem, a značně se u toho zapotilo, je bezesporu
dobrou vizitkou našeho basketbalu. Chyběla
pověstná troška štěstí a hlavně fyzických sil,
kterých po náročném týdnu ubývalo. Holky
odehrály osm utkání za pět dnů a prohrály,
až ve ﬁnálovém klání. Za to jim patří nejen
dík našeho trenérského tria, ale také obdiv
a uznání.
Petr, Lubor a Vláďa, oddíl košíkové

ZÁVOD NA „KOLEČKÁCH“
Termín akce »

sobota 8. května v 10 hod.

Délka tratě » cca 1 až 5 km/děti do 500 metrů Zámeckým parkem
kategorie » A. handbike
B. el. vozík
C. el. skútr
D. mech. vozík

E. kombi (vozíčkář+asistent)
F. děti r. 2004 – 6 (odrážečky,tříkolky,
koloběžky)

G. děti r. 2007 – 9 (atd., s sebou přilbu + rodiče!)

Program akce » start závodu v 10:30hod. od restaurace Léta Páně v Zámeckém
parku v Dolních Počernicích, dále směr Černý Most a zpět
Závod moderuje » JAROSLAV SUCHÁNEK
malování, petanque, lukostřelba I kurz První pomoci I tombola s překvapivými cenami a hosté!
KAŽDÉ STARTOVNÍ ČÍSLO JE SLOSOVATELNÉ
» vozíčkářská - hlavní cenou jsou 2 vstupenky na pražský květnový koncert
skupiny Black Eyed Peas v O2 Aréně
» dětská - hlavní cenou je Koloběžka 5.generace :-)
» asistentská - 1 vstupenka na BEP pro registrovaného asistenta
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Přihlášku získáte na:
www.zavodnakoleckach.webnode.cz
a odešlete ji na black.bridge@email.cz

Místní knihovna
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
Adam Williams

Ocas draka

Dan Brown

Ztracený symbol

Livia Klausová

NAUČNÁ LITERATURA
Smutkem neobtěžuji

Marie Formáčková

Kdyby Lucerna promluvila

Petr Sommer

Přemyslovci

Hana M. Körnerová Pán hor (3. a 4. díl)

Jean Liedloff

Koncept kontinua

Věra Nosková

Víme svý

Ruiz Miquel

Pátá dohoda

Laura Rolland

Tajný deník paní
Vistárie

Patrick Lynch

Posedlí

Dave Pelzer

Dítě zvané „To“
Ztracený chlapec
Člověk jménem Dave

Clive Johnson

Malá ilustrovaná
encyklopedie
zeměpisu
LITERATURA PRO MLÁDEŽ

Pavel Šrut

Lichožrouti

Zuzana
Pospíšilová

Školní strašidlo

Hrady Zámky Zříceniny

Magdalena
Valášková

Bababook

Česká republika od
A do Z

Jinny Johnson

500 zajímavostí, které
bys měl vědět
o zvířátkách

Láska, vztahy
a přátelství
Simona Kidlesová

Kolektiv

Jak přežít v přírodě

inzerce

SKLENÁŘSTVÍ I Pavel Kaválek

Domovská 1479/34
193 00 Horní Počernice

zasklívání oken a dveří, vrtání, broušení, rámování

tel.: 281 924 403, 602 118 700

LEŠENÍ – PRONÁJEM
Nabízíme k zapůjčení lehké přenosné lešení
- variabilní, snadná montáž.
Zajistíme dovoz, odvoz, případně demontáž
(montáž lešení neprovádíme).
JAN PÁTEK – NÁKLADNÍ AUTODOPRAVA
V Záhorském 536, 190 12 Praha – Dolní Počernice
tel.: 281 930 104-5, 777 890 900, 602 957 009
Jan Pátek, tel.: 777 008 018
e-mail: petr.penc@seznam.cz
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