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úvodník

Dolní Počernice v době koronaviru
Již dva měsíce jsme informováni
všemi možnými způsoby o průběhu výskytu koronavirového
onemocnění a o ochraně nás samotných i o celkovém chování
společnosti, které by mělo vést
k minimalizaci možností, jak tímto
virem neonemocnět. Denně dostáváme statistiky o počtu nakažených, hospitalizovaných, vyléčených, ale také bohužel o počtu
zemřelých.
Většina našich obyvatel tuto
krizovou situaci nevzala na lehkou váhu a počínaje vládou České
republiky byla přijímána opatření,
která se bytostně dotýkala celého života v naší zemi.
U nás v Dolních Počernicích byly zásadními kroky uzavření základní školy a posléze Rada MČ rozhodla i o uzavření mateřské školy. Velké problémy byly i s konáním zasedání našeho Zastupitelstva,
neboť ani ve dvou termínech, na které bylo svoláno, nebylo možno
jeho jednání uskutečnit. Omezili jsme též úřední hodiny našeho
úřadu pro veřejnost. RMČ v té době zřídila Krizový štáb, který měl
operativně reagovat na různá nařízení vlády, nadřazených krizových
štábů a na další informace a pokyny, které se na nás ze všech stran
valily. RMČ následně rozhodla, že součástí Krizového štábu naší
MČ bude i ředitel nové příspěvkové organizace Oáza, která dostala
za úkol spolu s úřadem zajišťovat distribuci ochranných prostředků
a pomáhat zejména našim seniorům, kteří mají omezenou schopnost pohybu nebo žijí osaměle atp. Snažili jsme se obvyklými způsoby naše občany informovat o možnostech dodávky ochranných
roušek, dezinfekce, podpůrných léků. Do schránek našich občanů
byly vkládány letáky s potřebnými informacemi, včetně důležitých
kontaktů. Bohužel se stalo, že ne do všech domácností byly tyto informace doručeny, na což jsme byli poměrně nevybíravým způsobem písemně upozorněni. Je na místě se za tento nedostatek všem
našim občanům, kteří se cítili takto opomenuti, hluboce omluvit.

Myslím, že důležitým krokem k udržení dobré nálady a posílení zdraví našich obyvatel bylo umožnění sportování na veřejném
sportovišti ve Svatoňovické ul. Nejdříve s rouškami, po zmírnění
nařízených opatření již bez roušek. Vzhledem k enormnímu zájmu
o toto sportoviště byl ředitel PO Oáza Tomáš Král pověřen zajistit
zde rezervační systém. Posléze jej pro stále ještě větší zájem musel
rozšířit, abychom dokázali uspokojit všechny zájemce o volný pohyb. MČ zakoupila i tenisovou síť pro děti, umístila na hřiště lavičky
a připravuje zde další vylepšení podmínek pro naše občany. Rezervace jsou v podstatě po celé dny naplněny na maximum. Moje poděkování patří všem, kteří zde sportují a chovají se slušně!
Říká se, že všechno špatné je k něčemu dobré. Užívali jsme si,
a v těchto chvílích možná ještě užíváme, skokové snížení dopravy
nejen v Dolních Počernicích. Pryč byly kolony vozidel na ul. Národních hrdinů v obou směrech, na Českobrodské, a kdo musel jet
do Prahy, mohl si jen postesknout, kéž bychom si takový volný průjezd Prahou mohli užívat i v normálních časech.
S příchodem teplého počasí jsme zaznamenali nárůst návštěvníků naší MČ, zejména cyklistů, ale i pěších, kteří, jak jinak, mířili
do našeho zámeckého parku a k počernickému rybníku. S uvolněním podmínek bylo možno podávat občerstvení v restauračních
zařízeních „okénkem“, což nám, zejména o Velikonocích, způsobilo
nemalé starosti, neboť jsme museli zvýšit četnost úklidu veřejných
prostranství.
Rád bych poděkoval všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na pomoci našim obyvatelům v této složité době, ať již to bylo
šití a distribuce roušek, šíření potřebných informací, rozvážka léků,
desinfekce a nákupů. Rád bych poděkoval i těm, kteří nešetřili kritikou na naše hlavy, vždyť kritika je potřebná a hloupý je ten, kdo se
z ní nepoučí. Úmyslně neuvádím žádná jména ani organizace, které
v těchto chvílích neváhaly s pomocí a projevily svoji účast, k tomu
bude ještě příležitost. Můj článek je psán v minulém čase, ale je velice pravděpodobné, že v době distribuce tohoto čísla zpravodaje
bude pro moje slova platit čas přítomný, neboť je možné, že budeme stále žít v nouzovém stavu, a vydaná nařízení budou i nadále
platit – těžko odhadnout.

Zbyněk Richter, starosta

Jednání Rady MČ Praha – Dolní Počernice

-	k vybudování nové zastávky BUS MHD Ke Hrázi
-	k žádostem MHMP k jeho záměrům na území Dolních Počernic

Rada MČ Praha – Dolní Počernice na svých zasedáních od 11. 2.
do 2. 4. 2020 mj.
projednala
-	úkony, spojené se zřízením nové příspěvkové organizace MČ –
Oáza
-	návrh rozpočtu MČ na r. 2020 v jeho I. a II. čtení
-	pokračování výstavby III. etapy rekreačního parku U Čeňku
-	žádost MČ Praha – Štěrboholy o výjimku z VRÚ na území naší
MČ
-	dílčí dopravní opatření na území MČ
-	majetkové vypořádání se spol Gastian&Galstian group s.r.o.
-	možnosti úpravy nájmů u subjektů se smluvními vztahy v objektech MČ
-	žádost na zkapacitnění stavby 510 SOKP a zpracovala stanovisko za MČ
vyjadřovala se
-	k novostavbám, přestavbám i úpravám rodinných domů včetně
přilehlých pozemků
-	k hospodaření příspěvkových organizací ZŠ a MŠ a dodatkům
k jejich zřizovacím listinám
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schválila
-	podání žádosti v OP Praha – pól růstu ČR – 46. výzva na rekonstrukci domu čp. 366
-	spol. Education in Motion s.r.o. na zpracování žádosti v této výzvě
-	rozpočtová opatření na r. 2020 v souvislosti s přijatými účelovými dotacemi z MHMP
-	nájemní smlouvu s PO Oáza
-	smlouvy o zřízení věcných břemen na pozemcích MČ
-	výběrové řízení na údržbu zeleně v MČ
-	objednávky na odstranění havarijního stavu zeleně v MČ
-	program 11. zasedání ZMČ
-	Provozní řád veřejného sportoviště ve Svatoňovické ul.
-	pokračování hospodaření MČ v rozpočtovém provizoriu
-	smlouvu o dílo se spol. Education in Motion s.r.o. na zpracování
a podání žádosti ve 47. výzvě OPPPR na provoz budoucího komunitního centra Jako doma v čp. 366
-	zadání veřejné zakázky na odvodnění části ul. Bezděkovská
souhlasila
-	s povolením vjezdu nákladních automobilů na Českobrodskou
ul. pro dopravce se sídlem v Dolních Počernicích

vzala na vědomí
-	rozhodnutí ředitele ZŠ o jejím uzavření z důvodu výskytu koronaviru
-	stanovisko Hygienické stanice HMP k žádosti MČ na snížení povolené rychlosti na SOKP- přemostění Počernického rybníka
-	zprávu o hospodaření MČ Praha – Dolní Počernice za rok 2019
-	zápisy z komisí rady
-	zápisy z krizového štábu
-	zápisy z výborů zastupitelstva

rozhodla
-	o uzavření MŠ DUHA od 16. 3. 2020
-	o ustavení Krizového štábu pro operativní činnost MČ při přijímání a řešení opatření v souvislosti s výskytem koronaviru
-	o zapojení PO Oáza do procesu služeb občanům MČ v rámci řešení krizové situace

Upozorňujeme zájemce o podrobnější informace z jednání Rady
a Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, že tyto jsou uveřejněny na webových stránkách MČ a v písemné podobě na UMČ Praha
– Dolní Počernice.

informace RMČ

zabývala se
-	dotazy členů ZMČ a obyvatel MČ v různých oblastech včetně
odpovědí na tyto dotazy
-	mimořádnými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru
-	přípravou rekonstrukce mostku C v zámeckém parku
-	dokončením oplocení a terénních úprav v čp. 25 v ul. Nad Rokytkou
-	možností zavedení mobilní aplikace z důvodu zlepšení informovanosti obyvatel MČ

Zřízení a činnost KRIZOVÉHO ŠTÁBU

v Dolních Počernicích v souvislosti s pandemií koronaviru
V souvislosti s pandemií koronaviru byl i v naší městské části zřízen
Krizový štáb v tomto složení:
Zbyněk Richter, starosta
Mgr. Edita Hejdová, tajemník ÚMČ - chod úřadu
MUDr. Pavel Boček, místostarosta - zdravotní a epidemiologické
informace - non stop linka 606 636 307
Ing. Hana Jaklová - sociální oblast, kontaktování
a pomoc seniorům
Antonín Neduchal, policie ČR - kontrola veřejných prostor
a dodržování nařízení vlády
Mgr. Tomáš Král, ředitel PO OÁZA - informace pro občany,
rozvoz pomůcek, nákupů apod.
Krizový štáb (dále jen KŠ) se scházel pravidelně 2x týdně od 19. 3.
2020. Hlavním cílem KŠ bylo v prvních dnech zajištění ochranných
prostředků pro seniory (roušek, dezinfekce, rukavic a také informací, jak v této době postupovat).
Další činností bylo kontinuální zapracování vládních nařízení
do podmínek městské části.
Kontrola informovanosti občanů prostřednictvím webových
stránek úřadu, kde byla zřízena speciální rubrika s informacemi týkající se koronavirové krize.
Postupně se ke spolupráci s krizovým štábem hlásili další občané s nabídkou pomoci.
KŠ koordinoval svou činnost s Prahou 14, nicméně mnoho pomůcek (roušky, dezinfekce, rukavice, vitamíny) bylo získáno na základě osobních kontaktů a dobrovolných dárců.

KŠ koordinoval přerozdělení odpadkových
košů na území městské části, starosta inicioval pro celou Prahu obnovu a znovuotevření Sběrných dvorů.
Zápisy o zasedáních krizového štábu
jsou k dispozici na webových stránkách
městské části www.dpocernice.cz
KŠ dále pokračoval v činnosti i po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje.


MUDr. Pavel Boček

Jedním z dobrovolníků, který na úřad zaslal poděkování a zároveň nabídl svou pomoc, byl pan Petr Bačák. Z jeho emailu
vybíráme:
Dobrý den, píšu vám, protože bych chtěl poděkovat paní Marii
Pavlíkové, mojí sousedce, která ve dne v noci šije roušky v perfektní kvalitě a tyto rozdává ZDARMA…
Například dnes ráno jsem potkal pána, který bydlí mezi statkem a kempem, který roušku nemá, tak jsem mu okamžitě roušku
přivezl, ať ji nosí…
My se snažíme desinfikovat vozidla Ozonem od firmy WURTH
zcela zdarma.
Kdyby bylo něco potřeba, tak mne neváhejte kontaktovat
o moji pomoc. Děkuji 
Petr Bačák

Určitě nám v této době pomůže i příroda kolem nás...
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Ekonomika

Z webových stránek společnosti 22HLAV s.r.o. zveřejňujeme užitečné informace a odkazy k současné výjimečné situaci. Jmenovaná společnost souhlasí s volným šířením následujícího shrnutí paní Mirky Nebuželské.

Fungování
lidí a organizací
z ekonomického pohledu
Fungování lidí
a organizací
z ekonomického
pohledu
v době COVID-19 – vybrané aktuality ke dni 9.4.2020
v době COVID-19 – vybrané aktuality ke dni 9. 4. 2020
V tomto týdnu se rozběhl program Antivirus, další opatření se řeší a rozbíhají. Dnes byl
prodloužen nouzový stav do 30.4.2020.
Program Antivirus

V tomto týdnu se rozběhl program Antivirus, další opatření se řeší do 31. 7. 2020 nebo do 31. 10. 2020. U fyzických osob občanů je
Program pro ochranu zaměstnanosti Antivirus odstartoval v pondělí 6.4., kdy bylo zpřístupněno
a rozbíhají. Dnes byl prodloužen
nouzový
domohou
30. 4. 2020.
odloženo
úroků, u podnikatelů a právnických osob pouze
podávání
žádostí. stav
Žádosti
zaměstnavatelé podávat
zdei splácení
https://antivirus.mpsv.cz/.
Podrobný manuál pro zaměstnavatele je k dispozici
na stránkách
splácení
jistiny. MPSV a další informace
o programu jsou k dispozici v češtině i ve čtyřech cizích jazycích zde https://www.mpsv.cz/
Program Antivirus
web/cz/antivirus

zvýhodněných
úvěrů
Žádost může zaměstnavatel
podat ihned,
nemusí mítPoskytování
ještě připravené
mzdy. Žádost Úřad
práce– COVID II
Program pro ochranu zaměstnanosti
Antivirus odstartoval
v ponposoudí a pokud je v pořádku, tak na základě žádosti zařadí zaměstnavatele do programu
dělí 6. 4., kdy bylo zpřístupněno
podávání
žádostí. Žádosti
mohou
Antivirus.
Se zaměstnavatelem
uzavře
dohodu Záruční
– zašleprogram
elektronicky
podepsanou
dohodu
COVID
II pro firmy
zasažené koronavirem byl v mizaměstnavateli
emailem nebo datovou schránkou.
zaměstnavatelé podávat zde
https://antivirus.mpsv.cz/.
nulém týdnu dle plánu spuštěn. Představuje ručení úvěrů do výše
Měsíční vyúčtování provádí zaměstnavatel po zpracování a úhradě mezd za daný měsíc,
Podrobný manuál pro
zaměstnavatele je k dispozici 80% až na 3 roky s příspěvkem na úroky. První kolo příjmu žádostí
tedy nyní za březen, a to nejpozději do konce měsíce
následujícího, tj. za březen do konce
na stránkách MPSV a další
informace
o programu
k dispo-elektronicky
dubna. Měsíční
vyúčtování jsou
se provádí
do předepsaných
formulářů,
bylo ukončeno
3. 4. o půlnoci.
Dalšíkam
kolo žádostí je připravováno.
vyplní
všechny
potřebné informace o mzdách zaměstnanců za uplynulý měsíc.
zici v češtině i ve čtyřechzaměstnavatel
cizích jazycích
zde
https://www.mpsv.
Žádat
mohou
i
neziskové
organizace
pokud vykonávají ve vedlejší
Vyúčtování podá zasláním příslušného pdf a xlsx souboru elektronicky na Úřad práce – datovou
cz/web/cz/antivirus
schránkou nebo emailem s uznávaným elektronickým
podpisem. činnosti podnikatelskou činnost. https://www.cmzrb.
hospodářské
Žádost může zaměstnavatel
podat ihned, nemusí mít ještě při- cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/
Kompenzační bonus pro OSVČ
pravené mzdy. Žádost Úřad
práce
a pokud
v pořádku,
Poslaneckáposoudí
sněmovna
schválilajenávrh
zákona o kompenzačním bonusu pro osoby samostatně
výdělečně
činné (OSVČ).
Kompenzační
bonus mohou získat OSVČ, kteří samostatnou
tak na základě žádosti zařadí
zaměstnavatele
do programu
AntiviDotace
oblasti účastni
kultury
činnost vykonávají jako hlavní i jako vedlejší, pokud
nejsouvsoučasně
nemocenského
rus. Se zaměstnavatelem uzavře
dohodu
–
zašle
elektronicky
podepojištění jako zaměstnanci nebo pokud nepobírají podporu v nezaměstnanosti. Bonus lze
návrh
Ministerstva
psanou dohodu zaměstnavateli
datovou
schránkou.
získat emailem
za obdobínebo
od 12.3.
do 30.4.2020,
a to Vláda
ve výšidnes
500 schválila
Kč za každý
kalendářní
den. kultury na pomoc subjekMaximálnízaměstnavatel
částka činí 25.000
Kč. Bonus setům
vztahuje
na dobu,
kdy byla
vykonávána
zajišťujícím
kulturní
služby,
které mají nyní ekonomické probléMěsíční vyúčtování provádí
po zpracování
samostatná výdělečná činnost a tato činnost byla omezena v důsledku nutnosti uzavřít
mypéči
v souvislosti
s výpadkem
tržeb.
Jde o příspěvkové a neziskové
a úhradě mezd za daný měsíc,
tedy nebo
nyní za
a to nejpozprovozovnu
její březen,
část, v důsledku
karantény,
o děti, omezení
poptávky,
omezení
dodávky vstupů.
Žádost
spoludo
s konce
čestnýmdubprohlášením
bude možnost
u místního
organizace
a dalšípodat
subjekty,
které správce
působí jako profesionální divadla,
ději do konce měsíce následujícího,
tj. za
březen
daně elektronicky i osobně.
na. Měsíční vyúčtování se provádí elektronicky do předepsaných orchestry, sbory, subjekty nezávislé umělecké scény apod. Celkově
Úlevyvyplní
ve splácení
úvěrů
formulářů, kam zaměstnavatel
všechny
potřebné informace jde o částku 1,07 mld, která bude poskytována formou dotačních
Zákon umožňující odklad splátek úvěrů byl v týdnu schválen Poslaneckou sněmovnou. Odklad
programů.
Ministerstvo
o mzdách zaměstnanců za
uplynulý
měsíc.
Vyúčtování
podá
není aplikován automaticky, je nutné
o nějzapříslušnou
banku požádat.
Žádat kultury
o odklad bude
splátekvyhlašovat dotační výzvy
můžesouboru
fyzická i právnická
osoba,
to v případě
i podnikatelských
v řádech nejbližších
týdnů.úvěrů včetně
sláním příslušného pdf a xlsx
elektronicky
naaÚřad
práce spotřebitelských
hypotečních úvěrů, žádost je bez poplatku. Splátky lze odložit u úvěrů sjednaných před
– datovou schránkou nebo
emailem s uznávaným elektronickým
26.3.2020 buď do 31.7.2020 nebo do 31.10.2020. U fyzických osob občanů je odloženo i
podpisem.
splácení úroků, u podnikatelů a právnických osob pouze
splácení
jistiny.
Shrnutí
daňových
úlev
Poskytování zvýhodněných úvěrů – COVID II

V daňové oblasti nadále platí opatření z konce března zahrnující zeZáruční
Kompenzační bonus pro
OSVČprogram COVID II pro firmy zasažené koronavirem byl v minulém týdnu dle plánu
následující
úlevy:
spuštěn. Představuje ručení úvěrů do výše 80% ažjména
na 3 roky
s příspěvkem
na úroky. První kolo
příjmu návrh
žádostízákona
bylo ukončeno
3.4. o půlnoci.
kolo žádostí
je připravováno.
Žádat mohou
i
z příjmů
– pozdní podání
přiznání
za rok 2019 bez sankcí
Poslanecká sněmovna schválila
o kompenzačním
bo-DalšíDaň
neziskové organizace pokud vykonávají ve vedlejší hospodářské činnosti podnikatelskou
nusu pro osoby samostatně
výdělečně
činné (OSVČ). Kompenzač- do 1. 7. 2019, prominutí červnové zálohy na daň z příjmů, zpětné
činnost.
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/
ní bonus mohou získat OSVČ, kteří samostatnou činnost vyko- působení daňové ztráty za rok 2020 do roku 2019 a 2018 (daňové
návají jako hlavní i jako vedlejší, pokud nejsou současně účastni vratky)
nemocenského pojištění jako zaměstnanci nebo pokud nepobírají DPH a kontrolní hlášení – prominutí pokuty ve výši 1.000 Kč
s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR
za opožděné
podání
kontrolního
hlášení v období 1. 3. – 31. 7. 2020,
podporu v nezaměstnanosti. Bonus22HLAV
lze získat
za období
od
3. pobočka:
sídlo: Všebořická
82/2, 40001
Ústí12.
nad Labem,
Doudlebská 1699/5,
14000 Praha
4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz
lze individuálně prominout další pokuty, prominuté daně z přidané
do 30. 4. 2020, a to ve výši 500 Kč za každý kalendářní den. MaStrana 1/3
ximální částka činí 25.000 Kč. Bonus se vztahuje na dobu, kdy hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků
byla vykonávána samostatná výdělečná činnost a tato činnost byla od 12. 3. po dobu trvání nouzového stavu
omezena v důsledku nutnosti uzavřít provozovnu nebo její část, Silniční daň – posunutí splatnosti záloh z dubna a července
v důsledku karantény, péči o děti, omezení poptávky, omezení do- do 15. 10. 2020
dávky vstupů. Žádost spolu s čestným prohlášením bude možnost Daň z nabytí nemovitých věcí – prominutí pokuty za pozdě podané přiznání nebo uhrazenou daň či zálohu na daň od 31. 3. do 31. 7.
podat u místního správce daně elektronicky i osobně.
2020, možnost podat a zaplatit až do 31. 8. 2020.
Daně obecně – prominutí poplatku za žádost o posečkání nebo
Úlevy ve splácení úvěrů
splátkování daně
Zákon umožňující odklad splátek úvěrů byl v týdnu schválen Posla- Více informací https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy
neckou sněmovnou. Odklad není aplikován automaticky, je nutné /2020/ulevy-v-danove-oblasti-serozsiri-37943
o něj příslušnou banku požádat. Žádat o odklad splátek může fyzická i právnická osoba, a to v případě spotřebitelských i podnikaZdroje informací pro podnikatele i neziskové organizace
telských úvěrů včetně hypotečních úvěrů, žádost je bez poplatku.
Splátky lze odložit u úvěrů sjednaných před 26. 3. 2020 buď Aby mohly podnikatelské subjekty, neziskové organizace a další
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Asociace hotelů a restaurací ČR: https://www.ahrcr.cz/novinky/
medialni-vystupy-ahr-crduben/
Pro neziskové organizace platí většina programů platných pro
podnikatele, tj. zejména program Antivirus. Mnoho neziskových organizací bude v roce 2020 řešit nesplnění podmínek běžících dotací, k čemuž musí jednotliví poskytovatelé zaujmout stanovisko. Ministerstvo kultury se již vyjádřilo, že nebude poskytnuté prostředky
požadovat zpět i když se projekt nepodaří z důvodu aktuální koronavirové situace naplnit.
Mnoho neziskových organizací se zapojilo do aktivní pomoci ve stávající situaci, ať již svou prací, materiální pomocí a nebo finanční
pomocí směrovanou mj. i na další neziskové organizace, jejichž činnost je zasažena. Vybrané projekty najdete např. zde:
https://osf.cz/2020/03/18/neziskovky-a-dalsi-iniciativy-v-boji-proti-koronaviru/
https://www.nadacekj.cz/clanky/spolecne-to-zvladneme

Odpady

subjekty rychle reagovat a se stávající situací se dokázaly poprat,
potřebují k tomu informace, které jim pomohou se zorientovat, zjistit možnosti a rozhodnout se o dalších krocích.
Pro podnikatelské subjekty se snaží všechny informace shrnovat
a zpřehledňovat zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká
hospodářská komora, ale i další organizace nebo asociace aktivní
v různých oblastech podnikání. Doporučujeme:
Ministerstvo průmyslu a obchodu – aktuální souhrn stavu, viz
přílohy na stránce dole:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-azivnostnikum--253690/
Česká hospodářská komora – aktuality pro podnikatele:
aktuální informace po dnech https://www.komora.cz/koronavirus/,
facebookové stránky s aktuálními rozhovory https://www.facebook.com/komora.cz, youtube kanál https://www.youtube.com/
channel/UCt0D9EbQfm_KZKX1FXO8duw

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

NÁHRADNÍ TERMÍN VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ (VOK)
Z důvodu pozastavení přistavování VOK ze strany magistrátu v důsledku nouzového stavu byl naší městské části přidělen náhradní
termín na úterý 30. 6. 2020 (místo 7. 4. 2020). Ostatní kontejnery jsou přistavovány v 1. pol. r. 2020 dle původního plánu. Uvádíme
vše raději v novém přehledu:

KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD – vždy v úterý 16.00 - 20.00
stanoviště:
ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
ul. V Čeňku (u parčíku)
ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)
9. 6. 2020 - jen stanoviště Úpická a Nad Rybníkem - 2 VOK
30. 6. 2020 - všechna stanoviště - 4 VOK

KONTEJNERY NA BIOODPAD
v sobotu 18. 4. 2020
od 9.00 do 12.00					od 13.00 do 16.00
- ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)		
- ul. Úpická (u tříděného odpadu)
- ul. V Čeňku (u parčíku)				
- ul. V Ráji (parkoviště u hřiště)
v sobotu 13. 6. 2020
od 9.00 do 12.00					od 13.00 do 16.00
- ul. Úpická (u tříděného odpadu)
		
- ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)
- ul. V Ráji (parkoviště u hřiště) 			
- ul. V Čeňku (u parčíku)

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
TERMÍNY:

23. 4. - čtvrtek,

11. 7. - sobota,

ZASTÁVKY SBĚRNÉ TRASY			
křižovatka ul. Nad Rybníkem - Bezděkovská		
křižovatka ul. Bohuslavická - Listopadová		

Třídění bioodpadu má cenu
Cenu Vašeho zdraví,
lepšího životního prostředí
i chutnějších potravin.

3. 11. - úterý
úterý a čtvrtek		
15.00 – 15.20		
15.30 – 15.50		

sobota
8.00 – 8.20
8.30 – 8.50

UPOZORNĚNÍ – nově je možné odevzdat v uzavřených PETlahvích potravinářský olej z domácností
Službu zajišťuje spol. AQUATEST a.s., IČO: 44794843
Kontaktní telefony na obsluhu svozových aut: 601 389 243, 731 451 582


bioodpad.praha.eu

HMP_letak_bio_odpad_99x210_v14.indd 1

Markéta Brožová
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Ma 21

Seminář o udržitelném rozvoji
V pátek 13. března 2020 proběhl za ztížených podmínek v důsledku omezení
počtu osob a jejich vzájemné vzdálenosti seminář k udržitelnému rozvoji. Cílem bylo podrobně vysvětlit úředníkům a zástupcům samosprávy důležitost
a výhody odpovědného rozhodování a pracovních postupů v praxi. Proč je
nutné myslet i na život budoucí a na to, jak směrovat cestu a vývoj společnosti na naší místní úrovni tak, aby po nás nezůstala obrazně řečeno jen poušť
nebo potopa… Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě zdravých měst, mezi jejichž
členy s hrdostí patříme, nám zajímavým způsobem ukázal, co všechno pojem
udržitelnosti vlastně znamená a jaké konkrétní věci může vedení obce i každý
z nás v práci i ve svém životě ovlivnit….

kampaně UkliĎMe ČeSko a den ZeMĚ
Letos jsme se k těmto kampaním připojili trochu jiným způsobem než obvykle. Potěšilo nás, že
i v těchto složitých podmínkách „koronavirové doby“ se našlo velké množství ochotných dobrovolníků, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí, a přiložili ruce k úklidu veřejných prostranství. Na ÚMČ nebo u sídla příspěvkové organizace Oáza, která celou akci koordinovala, si
aktéři mohli vyzvednout pytle, rukavice a roušky a pak už směle vyrazit do terénu. Nasbíraly
se opět hromady pytlů s odpadky, které nepořádníci stále nechávají po parcích, okolo rybníka,
u zastávek apod. Je jen škoda, že nelze takového lumpa v danou chvíli chytit za ruku a nechat
ho to rovnou uklidit. Snad by si to příště rozmyslel a vážil si více svého čistého okolí.
Všem účastníkům moc děkujeme. 

veŘeJnÉ fÓRUM
Plánované květnové setkání veřejnosti se zástupci městské části se z důvodu současné situace a nařízení omezení shromažďování osob
odkládá na podzim, termín bude teprve upřesněn.
Markéta Brožová, koordinátorka MA21

OBNOVA LESOPARKU
Vážení spoluobčané,
již delší dobu jsme mohli pozorovat zanedbaný stav parkové plochy
poblíž našeho nádraží ve směru na Prahu. Tento pozemek má tvar
trojúhelníku a je vymezený drážním tělesem ČD, bytovou zástavbou v k.ú. Hostavice (Praha 14) a hostavickou alejí. Pro zajímavost
uvádím, že levá strana stromořadí v této aleji ve směru do Hostavic
je situována v k.ú. Dolní Počernice a pravá strana stojí na Praze 14 –
Hostavicích. Záměrem naší samosprávy bylo do lesoparku vhodně
začlenit několik parkovacích stání, neboť každodenní provoz v přilehlých ulicích v blízkosti nádraží zatěžuje místní obyvatele.
Tento záměr však nenalezl pochopení u stavebního úřadu MČ
Praha 14 z celkem pochopitelných důvodů – neslučuje se s platným
územním plánem HMP. Potřeba obyvatel Dolních Počernic a Hostavic využívat vlakovou dopravu však zůstává. V k.ú. Dolní Počernice
již nelze nalézt k parkování vhodné místo, zbývá pouze území Prahy
14 v Hostavicích, ale tam zřízení parkovacích stání např. na Malšovském nám. nenachází úrodnou půdu.
Po jistotě nemožnosti změnit funkční využití lesoparku jsem
vyjednal na MHMP (pozemek je města) provedení jeho zásadních
úprav. Byly odstraněny náletové dřeviny, suché a nebezpečné větve stromů, plocha byla vyhrabána s možností její snadnější údržby.
V souvislosti s těmito pracemi jsem zaznamenal dva odlišné názory
místních obyvatel. Jeden zněl, že pozemek je v neutěšeném stavu,
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hrozí zranění dětí, které si tam hrají a přerostlé náletové dřeviny
mohou skýtat úkryt nekalým živlům. Druhý názor byl, proč to tam
nenecháme, jak to bylo, nálety tvoří úkryt pro ptáky a další živočichy a bude vidět protihluková stěna. Já jsem přesvědčen, že „A“ je
správně, ptáci mají daleko větší možnost vegetovat v území mezi
tratěmi, kde je nic neruší a upravená plocha lesoparku si brzy získá
oblibu snad většiny obyvatel správního obvodu Praha 14.
Zbyněk Richter, starosta

Rekonstrukce č. p. 366 - Projekt „Jako doma“
Jedním z objektů, které se nacházejí v historickém jádru Dolních Počernic je objekt č.p. 366 včetně
pozemku, který získala naše městská část v nedávné době od soukromého vlastníka úplatným
převodem do svého majetku. Objekt se nachází v souboru budov č.p. 5, 6 a 7 (pošta, knihovna, Infocentrum, penzion Český statek) tvoří s nimi jeden celek s možnostmi využití pro naši veřejnost.
Vlastní objekt č.p. 366 je v neutěšeném a havarijním stavu, a to z důvodů jeho předchozího nevyužívání a zanedbané údržby původními vlastníky.
Při hledání cesty nápravy byla samosprávou
naší MČ přijata myšlenka na celkovou rekonstrukci
této budovy s jejím využitím na společný komunitní
Současný stav
prostor. Pro tento záměr jsme využili nabídku možnosti dotačních programů ze strukturálních fondů
EU - Operační program Praha pól růstu, podpora sociálních služeb. Pracovní název projektu
byl stanoven „Jako doma“ s tím, že inspirací pro tento záměr byla realizace úspěšného projetu komunitního centra pro osoby s kombinovaným postižením, zajišťovaným v minulosti
spolkem Sluneční domov v Dolních Počernicích, který je situován na ul. Národních hrdinů.
Tato myšlenka byla i počátečním impulzem ke schválení záměru na vybudování komunitního centra v RMČ Praha - Dolní Počernice a podání žádosti právě v OPPPR ČR ve 46. výzvě
na rekonstrukci č.p. 366 s názvem projektu Komunitní centrum „Jako doma“, kde je možno
čerpat finanční prostředky do výše 10 mil. Kč. Naše několikeré konzultace na řídícím orgánu,
kterým je Odbor evropských fondů MHMP, nás naplňují nadějí, že naše žádost bude úspěšně
přijata.
Samotné podání žádosti v dotačních programech z evropských či jiných fondů je specifická odborná činnost, a v našem případě vždy byla řešena prostřednictvím specializovaných firem. Výhodou naší žádosti, která již byla na řídící orgán podána je skutečnost, že máme v předstihu zajištěno stavební povolení i rámcový program následného využití komunitního centra.
Rozhodnutí o posouzení a případném kladném přijetí naší žádosti lze očekávat ve II. pol. r.
2020, kdy konečné slovo při schvalování takových projektů má Zastupitelstvo Hl. m. Prahy.
Petr Stránský

nová autobusová zastávka
Ve spolupráci Ropidu a ÚMČ byla vybudována nová zastávka MHD „Ke Hrázi“ (dosud byla
pouze v jednom směru), v charakteru „na znamení“.
Zastávka byla zřízena pro linky 204, 208 a 224 s tím, že linka 204 již nebude zajíždět
do otočky „Dolní Počernice“, a tím se linka zrychlí. Předpokládaný termín zprovoznění je
20. 4. 2020. Jízdní řády jsou ke stažení na www.ropid.cz.
Mgr. Jan Šroubek
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OÁZA v době koronavirové
Když v březnu vydala vláda ČR nařízení uzavřít Informační a turistická centra, byli jsme nuceni zrušit kulturní akce, které byly naplánované. Kladli jsme si otázku, jak nejlépe využít náš čas ve prospěch
Dolních Počernic.

Připojili jsme se také k akci „Uklidíme Česko navzdory koronaviru“ a vytvořili jsme dva „pytlomaty“ na vratech ÚMČ a OÁZY,
kde si občané mohli sami vyzvednout pytle, rukavice a roušky a připojit se individuálně k úklidu naší obce. My jsme pak zajišťovali svoz
odpadků.
Ve chvíli, kdy byl uvolněn vládou ČR režim pro individuální
sportování, jsme ve spolupráci s Radou MČ připravili provozní řád
a zprovoznili online rezervační systém pro sportovní areál ve Svatoňovické ul. Máme radost, že tuto možnost začali naši spoluobčané
okamžitě a hojně využívat. Doufejme, že takovéto aktivity přispějí
k jejich dobré psychické pohodě, která je nyní tak důležitá.
Kromě toho jsme intenzivně spolupracovali na obou výzvách –
č. 46 a č. 47, ve kterých se jedná o investiční a neinvestiční část projektu Komunitní centrum pro seniory JAKO DOMA. Předpokládá
se, že bude zrekonstruována budova č.p. 366, ve které budou mít
důstojné prostředí naši senioři, ale budou moci ho využívat i další
skupiny obyvatel Dolních Počernic. Návazný neinvestiční projekt
bude zaměřen na aktivity, které chceme našim občanům nabídnout
a které budou i sami, např. pro svá vnoučata, také organizovat.
Mimoto jsme se v této době zaměřili i na doladění webových
stránek OÁZY. Pro radost některých z vás jsme uveřejňovali na našich stránkách digitálně upravené staré fotografie a dávali vám
prostor pro tipování, o které místo Dolních Počernic se jedná. Digitalizace starých fotografií nás přivedla k nápadu tyto fotografie
v určitých tematických celcích vystavit. I my jsme byli překvapeni,

Na základě naší iniciativy, kdy jsme počernickým seniorům nabídli nákup a dovoz potravin a léků, jsem byl začleněn do Krizového
štábu. OÁZA v součinnosti s MČ Praha - Dolní Počernice (jmenovitě
ve spolupráci s paní H. Jaklovou, E. Hejdovou a P. Bočkem) vydávala
desinfekci a distribuovala ochranné prostředky.
Připojili jsme se také k projektu Ministerstva práce a sociálních
věcí „Seniorská obálka“ (podrobněji viz dále).
V souvislosti s tím nabyly na intenzitě naše dřívější úvahy o zřízení mobilní aplikace, kdy by občanům Dolních Počernic chodily
do jejich mobilních telefonů důležité zprávy a informace. Vypsání
projektu na zřízení mobilní aplikace, která by zajišťovala všechny
potřebné funkce i do budoucnosti, potrvá nějakou dobu. My jsme
ale potřebovali reagovat rychle. Proto jsme využili nabídku O2,
kdy od poloviny dubna máme možnost rozeslat všem obyvatelům
Dolních Počernic informace z krizového štábu okamžitě. OÁZA ale
i tak bude reagovat na výzvu č. 3-19-120 Přívětivý úřad a budeme
usilovat o získání dotace na zlepšení komunikace a šíření informací
k občanům.
kolik se toho v Dolních Počernicích změnilo, a jak naše městská část
zkrásněla. To také ocenila při své návštěvě Dolních Počernic členka Památkového úřadu MHMP, která pracuje na tvorbě publikace
Praha včera. Když jsem ji provedl starou obcí a zámeckým parkem,
gratulovala nám k tomu, jak jsou Dolní Počernice krásné.
Žádali jsme dále ještě o finanční podporu Nadace Veolia a Kolektory Praha, které by mohly přispět k navýšení rozpočtu našich
akcí v 2. polovině roku, které se, doufám, již uskuteční.
Mimoto jsme se pustili do katalogizace artefaktů Muzea Dolní Počernice. Evidence a údržba fundusu muzea vyžaduje stálou
a dlouhodobou péči.
Získali jsme od projektu Institutu plánování a rozvoje stoly
a židličky, které snad již brzy rozmístíme po Dolních Počernicích.
Budeme si vzájemně držet palce, abychom se mohli už setkávat
osobně, jak neformálně, tak organizovaně při kulturních akcích.
Už se na vás moc těším!

Mgr. Tomáš Král
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S e n i o rs k á o bá l k a
MČ Praha Dolní Počernice se připojila k celoevropskému projektu, který vyhlásilo MPSV,
Seniorská obálka. Záštitu převzal pan starosta Zbyněk Richter. Distribuci zajišťuje,
ve spolupráci s Městskou policií, OÁZA Dolní Počernice. Někteří jste ji už obdrželi. Další
obálky jsou od 14. 4. k dispozici v Infocentru.
Co je Seniorská obálka?
• Jedná se o tiskopis, který může napomoci v krizových situacích.
• Je určený především pro seniory a osoby zdravotně postižené, které bydlí ve svém
domácím prostředí.
• Funguje na principu I.C.E., neboli „In Case of Emergency“, což znamená karta, pro
případ naléhavé pomoci, v případě nouze.
Případů, kdy osamělého seniora mohou postihnout náhlé zdravotní potíže a musí
volat záchrannou pomoc, přibývá, stejně jako výjezdů hasičů nebo policie. I lidé v mladším věku jsou často rozrušeni, nesoustředěni, dezorientovaní a nedokážou odpovídat
na položené otázky, který si výjezd záchranky, hasičů nebo policie vyžaduje.
Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc je v této situaci dobře vyplněná Seniorská
obálka.
• Při vyplňování údajů postupujeme jako na semaforu, tedy vyplnit tiskopis je jednoduché. S pomocí, jak tiskopis vypsat, se můžete obrátit na rodinné příslušníky, osoby blízké, sociální pracovníky, pečovatelky nebo
praktického lékaře.
• Nejdůležitější je aktualizace tiskopisu – vždy, když změníte léky, nebo nastane jakákoliv jiná změna ve zdravotním stavu nebo
v kontaktech. Každé vyplnění tiskopisu je vlastní záležitost seniora nebo jeho osoby blízké. Ať už jde o nemoci, se kterými se dotyčný
léčí, léků, které užívá nebo jména praktického lékaře. Důležité údaje se týkají osob blízkých.
• Po dohodě se všemi složkami IZS (pozn. Integrovaný záchranný systém) je nutné, aby tiskopis po vyplnění byl složen do tvaru
obálky a umístěn na dveře lednice zvenčí – magnetkou nebo vstupní dveře do bytu zevnitř. Pro připevnění a uchování tiskopisu můžeme použít i plastovou obálku.

Vzpomínka na rodinného přítele a kamaráda
V neděli 8. března 2020, ve věku nedožitých 96 let, nás navždy opustil MUDr. Zdeněk Hrouda, který v Dolních Počernicích působil jako
obvodní lékař dlouhých 38 roků.
Jeho první pracoviště bylo v rodinné vile MUDr. Zdeňka Madara. podstatná část jeho působení se odehrála ve staré části dolnopočernického zámku a skončila v nově zbudovaném zdravotním středisku. Zde ho v 67 letech nahradila MUDr. Nováková. Nebyl našim občanům
jenom praktickým lékařem. Stal se mnohým i osobním zpovědníkem ochotným naslouchat a v rámci možností pomáhat řešit rodinné
záležitosti. Náš vztah pacient – lékař postupně přerostl v přátelství a posléze v nerozlučné kamarádství, trvající přes šedesát let. Jenom to,
co nás čeká všechny, nás mohlo rozloučit. Stalo se.
Vzpomínám na naše houbařské výpravy. Cestování nás dvou
za poznáním takřka po celé Evropě. Dovolené našich rodin, odehrávající se jak v naší krásné vlasti, tak v zahraničí. Posledních cca 20 let byl
členem našeho Rehabilitačního kroužku při Klubu dolnopočernických
důchodců. Při společných pobytech tohoto kolektivu mimo domov,
byl nám radou a pomocí jako lékař, ale i jako šiřitel dobré nálady. Školeným hlasem a hrou na harmoniku spoluvytvářel nezapomenutelné
společenské večery.
Zasloužíš si, Zdeňku, naše velké uznání a poděkování. Co zde ještě
budeme – NEZAPOMENEME.
 Ladislav Svoboda
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Obnova pomníku na místním hřbitově
V březnu letošního roku bylo na místním hřbitově předáno dokončené dílo Oprava pomníku padlých v květnovém povstání roku
1945.
Zchátralý stav celého pomníku byl jasným signálem pro samosprávu MČ Praha - Dolní Počernice, aby důstojným způsobem uctila
památku našich předchůdců, kteří položili své životy v pohnutých
květnových dnech na konci 2. světové války. Vedení MČ proto rozhodlo o kompletní rekonstrukci hrobky s dlouhodobou perspektivou její trvanlivosti. Místo původních materiálů byla použita žula
ve dvojím barevném provedení včetně nových nápisů. Autorem
návrhu je Ing. arch. Jan Vrána a podoba díla byla též konzultována
s Doc. Ing. arch. Františkem Kašičkou, CSc.
Realizaci obnovy pomníku zajistila odborná kamenická společnost - Kamenictví Obelisk z Horních Počernic. Finanční prostředky
byly poskytnuty z účelové dotace od MHMP.

Tuto stručnou zprávu snad nejlépe doplní a vystihnou přiložené
fotografie před a po obnově pomníku, a především pozitivní ohlas
místní pamětnice, za který velmi děkujeme.

Petr Stránský, radní

Adresováno Místnímu úřadu v Praze – Dolních Počernicích
Dovolte mi, abych Vám vyjádřila, alespoň touto formou, své hluboké díky za Vaši práci při obnově pomníku padlých v revoluci
r. 1945.
Je to krásné; a já si velice vážím toho, že můj tatínek a ostatní padlí, nejsou ani po 75 letech své oběti zapomenuti.
Z celého srdce děkuji. Severová Olga, roz. Kubešová

Smutné události května roku 1945
Blíží se doba 75. výročí květnové revoluce r. 1945, a já znovu prožívám čas mého života před a po těchto májových dnech, které jsem,
co by 15letá, prožila.
Nebyl to hezký čas, čas strachu, obav a čas velkých ztrát, kdy
jsem ztratila svého tatínka, o čemž bych chtěla teď napsat.
Psal se rok 1945, 5. 5., byla to sobota, kdy mně ráno tatínek řekl,
abych se připravila, že až se vrátí z obce domů, půjdeme spolu vítat
Rudou armádu, která se k nám blíží, aby osvobodila Prahu od Němců, kteří ohrožovali naši svobodu. Bohužel, to bylo naposled, co
jsem s ním mluvila. Už se domů nevrátil. Až druhý den jsme se dozvěděli, že byl mezi těmi, kteří se vydali za Němci, kteří byli umístěni
v záložně proti lékárně, a tam je donutili složit zbraně.
Pak se vydali zadem přes zahradu na konec obce směrem na silnici vedoucí do Štěrbohol. Bohužel, z půdy domu Dubských je spatřili hlídající Němci, kteří při jejich přechodu přes zahradu začali střílet z kulometu a zde pod jejich palbou padl můj otec a pan Neužil,
postřelen byl i mladý Jedlička.
Němci znovu získali svou pozici v obci. V odpolední době začali
Němci na ulici v obci zajímat naše lidi a nakládali je na auta, která
je odvážela asi v 17 hod. směrem na Svépravice kolem školy a chudobince, kde chovanec „Židlický“ vylezl na plot, aby se podíval, co
se děje, a byl při tom německou hlídkou, která konvoj provázela,
zastřelen. V téže době i občané z Vinice spatřili auta a sledovali je
směrem k lesu, kde v poli byl zastřelen p. Novák a motorová hlídka
zadržela p. Kantu a p. Paclta, donutila je lehnout si do pole a tam
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na ně vystřelila. Pan Paclt byl mrtev a pan Kanta se dokázal doplazit
do vsi k doktorovi Madarovi, kde byl ošetřen a odvezen do nemocnice. Tak skončil odboj proti Němcům.
Po příjezdu ruského vojska bylo rozhodnuto, že padlí v revoluci
budou pochováni ve společném hrobě na hřbitově v Dolních Počernicích, kde byl s nimi pochován i p. Pfefer, který padl v Praze.
Protože většina padlých byla z Vinice, bylo rozloučení uspořádáno na hřišti v Padolině a odtud byly rakve s mrtvými odvezeny
na hřbitov do Počernic a uloženy do společného hrobu.

Olga Severová, roz. Kubešová

Před dvěma lety, v čísle 3,4/2018 Dolnopočernického zpravodaje vyšel článek, který vyprávěl o sestřelení amerického stíhacího letounu P-51 Mustang na poli v okolí kopce „Na Čihadlech“ a popisoval osudy jeho pilota poručíka
(Lt.) Williama H. Ayera, příslušníka 336th Fighter Squadron. S jeho sestřelením byla ale spjata řada neobjasněných
otázek, které jsem popsal v závěru zmíněného článku. Od roku 2018 probíhalo moje další usilovné pátrání k této
události, zaměřené jak na hledání konkrétního místa dopadu stroje a jeho trosek, tak i na hledání pamětníků této
události a návazné bádání v archivech USAAF. Chtěl bych konstatovat, že toto podrobné, někdy až detektivní úsilí,
nakonec přineslo svoje plody a všechny otázky dostaly svoji odpověď, což si ostatně můžete přečíst sami, v následujících řádcích…
Vedení amerického letectva od března 1945 vytrvale útočilo
na všechna letiště v Protektorátu s cílem ničit co nejvíce letecké
techniky, aby zabránilo jak stíhací, tak i stále ještě možné výcvikové aktivitě německé Luftwaffe. Tyto útoky se zintenzivnily hlavně
od druhé poloviny dubna 1945. Co ovšem americkým stíhačům nedokázali způsobit ve vzdušných soubojích němečtí piloti, dokázala
neobyčejně přesná a obávaná protiletadlová palba. Dne 16. 4.1945
zaútočily letouny ze 4.Fighter Group (4.FG) na cíle v Praze a celkem
osm z nich se nevrátilo na své základny. Část těchto ztracených letounů bylo sestřeleno při útoku na letiště Kbely a jedním z těchto
sestřelených byl i zmíněný poručík William H. Ayer.
Toho dne piloti od 4. FG zaútočili na zmíněné kbelské letiště,
které jako svoji základnu používali zejména piloti jednotky I./KG(J)
6, kteří se na letišti v Ruzyni přeškolovali na nejmodernější letouny Luftwaffe proudové stíhačky Messerchmitt Me 262. Na kbelské
letištní ploše byla tehdy řada německých letounů, které představovaly lákavý cíl. Jako první provedla útok čtveřice letounů P-51
pod vedením podplukovníka Woodse. Woodsovi nepochybně nechyběla odvaha, ovšem na druhou stranu je nutné podotknout,
že tři Mustangy z jeho čtyřčlenného roje, včetně jeho samotného,
němečtí protiletadloví dělostřelci promptně sestřelili. Okolo třetí
hodiny odpoledne na kbelské letiště zaútočili další piloti z 336th Fighter Squadron a právě jedním z nich byl stíhač Lt. William H. Ayer.
Letištní flak byl ale dobře zastřílen a to se Ayerovi stalo osudné, což
po návratu z této akce dosvědčil Lt. Marvin L. Davis, rovněž příslušník 336th Fighter Squadron, který s ním prováděl zmíněný útok:
„Kolem čtvrt na čtyři 16. dubna jsem zahlédl Mustang s červeným nosem a modrým směrovým kormidlem, jak se snaží vystoupat po provedení útoku (na kbelské letiště), ale okamžitě se
zřítil na severním okraji letiště. Neviděl jsem identifikační znaky,
ale spatřil jsem, jak pilot vyskočil z kabiny a pak odcházel pryč.
Domnívám se, že se jednalo o poručíka Williama H. Ayera.“
Ayerův hořící Mustang se však podle všech dostupných informací nezřítil přímo u Kbel, ale na nedaleké pole „Na Čihadlech“. Podle některých starších údajů ho měl jeho pilot opustit padákem, ale
pravda to není. Letoun nouzově přistál ve zmíněné lokalitě a jeho
pilot, nezraněn, z něho vystoupil. Tento fakt potvrzuje jak výše citované svědectví Lt. Davise, tak i vzpomínky pamětníků, kteří si
na vrak Mustangu „Na Čihadlech“ pamatují (viz dále). Zachráněný
pilot byl bezprostředně po nouzovém přistání zajat německými vojáky a odveden do Dolních Počernic.
On sám o svém sestřelení v poválečném hlášení napsal:
„Při pátém průletu (pozn. nad kbelským letištěm, na které
tehdy útočil) zasáhl kulomet nebo jiná pěchotní zbraň můj motor, který přestal fungovat. Udělal jsem obrat, vypnul přívod paliva a elektřinu a nezbývalo mi, než okamžitě se pokusit sednout
na břicho. Podařilo se mi to na pole hned za okrajem letiště. Vysoukal jsem se z kabiny a rozhlédl se. Spatřil jsem remízek a hned
jsem k němu vyrazil. Měl jsem velké štěstí, protože letadlo začalo
hořet. Zbavil jsem se plovací vesty a pokračoval příkopem, kde
jsem se cítil v bezpečí, směrem k rozlehlejšímu lesu východně
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Před 75 lety – potřetí …

od letiště. Znenadání na mě vojáci začali zprava střílet. Rozběhl
jsem se pryč, ale brzy jsem zjistil, že se ze tří stran ke mně blíží
vojáci. Jediná cesta vedla zpět na letiště, a proto jsem se zastavil
a zvedl ruce nahoru. Šest dní jsem pak strávil jako zajatec na letišti.“
V Dolních Počernicích byla tehdy umístěná německá vojenská
jednotka protivzdušné obrany o síle cca 90 osob. Velitelství této
jednotky, spadající pod velení ve Kbelech, se spojovací centrálou,
sídlilo tehdy ve vile č.p. 82 (v dnešní ulici Národních hrdinů – u Dubských). Mužstvo bylo ubytováno v budově tehdejší záložny č.p. 46
a v bývalém hotelu Jadran č.p. 241 (dnešní ulice K Zámku). S největší
pravděpodobností právě tito příslušníci zajali sestřeleného amerického pilota a po jeho prvotním dopravení do Dolních Počernic ho
nejdříve odvezli (dle jeho svědectví) na letiště Kbely, odkud později
putoval do zajateckého tábora. Kupodivu i jeho další válečné osudy
známe – vypráví o tom dále zmíněné Ayerovo poválečné hlášení:
„Podplukovník Sidney Woods, poručík Benjamin Griffin a poručík
Maurice Miller byli zajati ve stejnou dobu jako já a společně jsme
cestovali pod německou stráží až do zajateckého tábora Stalag
Luft 7A. Všichni tři se spolu se mnou dostali později zpět k americké armádě.“
Zní to až skoro neuvěřitelně, ale tito čtyři sestřelení američtí
letci se skutečně dostali ve zmatku kolapsu Třetí říše až do zajateckého tábora Stalag Luft 7A, který se nacházel v Bavorsku, asi dva
kilometry severně od Moosburgu a 35 kilometrů severovýchodně
od Mnichova. Zajatce osvobodila americká 14th Armoured Division Pattonovy skupiny armád 29. dubna 1945. Poručík Ayer po válce pravděpodobně v kariéře vojenského pilota již nepokračoval
(neexistuje o tom záznam v jeho osobních dokumentech). Zemřel
13. prosince 2000 v Copake v USA (narodil se 1. června 1924, takže
v době jeho sestřelení mu bylo 21 roků. U 336th Fighter Squadron
sloužil od 16. listopadu 1944, nedosáhl žádného vzdušného vítězství). Při nešťastném útoku na Kbely si (dodatečně po válce) náro-

Major Claiborne Holmes Kinnard, americké stíhací eso, který jako
první stíhač užíval Mustang P-51D No. 44-13375 jako svůj osobní
letoun (foto archív USAAF).
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koval zničení tří německých letadel a poškození dalších dvou, ale
nakonec mu byly přiznány pouze dva zničené neidentifikovatelné
letouny.
První záhadou, kterou jsem řešil, byl sám spadlý letoun – před
dvěma lety jsem o něm věděl pouze to, že se jednalo o stroj typu
P-51D-5-NA Mustang, výrobního čísla No.44-13375 a znal jsem jen
první dvě písmena jeho trupového codu (VF), třetí písmeno mi bylo
neznámé. Po usilovném pátrání v archívech USAAF se mi ale podařilo sestavit jeho kompletní „bojový životopis“. A ten je rozhodně
velmi zajímavý.
Stíhací letoun North American P-51D-5-NA Mustang No. 4413375 byl vyroben v prvém výrobním bloku Mustangů typu „D“
na začátku roku 1944 (jednalo se již o nejmodernější verzi s kapkovitou kabinou). Tento výrobní blok obsahoval 800 strojů a začal
výrobním číslem No. 44-13253, z čehož lze dedukovat, že Mustang
No. 44-13375 byl vyroben jako 122 letoun tohoto bloku. Kdy přes- U Mustangu P-51D code VF-M, stojí jeho druhý uživatel poručík Harry
ně dorazil z USA do Evropy nevíme, ale v květnu 1944 ho přebírá E. Dugan a ukazuje na bojové jméno letounu „PENNY“ na jeho přídi
jako svůj osobní letoun major Claiborne Holmes Kinnard, americké (foto archív USAAF)
stíhací eso (8 vzdušných vítězství + 17 letounů zničených na zemi),
který vykonával od 27. 11. 1943 do 12. 6. 1944 funkci společného mě vědom blížícího se konce války, mávl rukou a vyčkal na příchod
velitele pro 354th Fighter Squadron a 355th Fighter Group. Major Němců, kteří přispěchali ve třech vozech a údajně dokonce pilotovi
Kinnard ho přebírá jako svůj první Mustang typu „D“, letoun obdr- nabídli svačinu.
Pan Pavel Topinka z Kyjí si také pamatoval na přistání Mustanží trupové označení WR-A a je vyzdoben Kinnardovým tradičním
noseartem (nápisem na přídi, tj. bojovým jménem letounu) „Man gu „Na Čihadlech“, o žádném dalším spadlém letadle nevěděl. Pilot
O´War“ (v českém překladu znamená „Bojovník“ nebo „Válečník“). přistál na tehdejším poli asi padesát metrů od lesa, byl to podle něj
Létá s ním ale krátce, jelikož v dokumentech je zachyceno jeho černoch, nejevil žádné známky toho, že by chtěl utéct, jako by si
následné předání 336th Fighter Squadron. Přesné datum předání byl jistý tím, že se k němu Němci už budou s ohledem na blížící se
rovněž neznáme, ale stalo se někdy v červenci 1944. Stroj je přidě- konec války chovat slušně. Letadlo začalo hořet buď po nouzovém
len Lt. Harry E. Duganovi a u 336th Fighter Squadron veden pod přistání, nebo ho pilot zapálil sám, než tam doběhli místní lidé.
Zde pouze upozorňuji na zajímavý
novým bojovým jménem „Penny III“
detail, o tom, jak se liší svědectví pana
(pozn.: „Penny“ je název drobné anglicAntoše a pana Topinky, podle kterých
ké mince, takže volný český překlad je
pilot vůbec neutíkal (a v podstatě rezigjméno stroje asi ve znění „Pětník“ nebo
novaně čekal na příjezd Němců) a po„Halíř“). Letoun dostané nové trupoválečný popis přistání a zajetí od savé označením VF-M. Lt. Harry Dugan
motného Lt. Wiliama Ayera. Osobně se
předtím létal u 336th Fighter Squadron
domnívám, že Lt. Ayer přidal do svého
jiné dva Mustangy (jednalo se o starší
Rekonstrukce podoby Mustang P-51D No. 44-13375
hlášení „trochu hrdinný prvek“ a blíže
typ P-51B, se starším krytem kabiny)
„PENNY III“ k 16.4. 1945 (M.Šíla)
pravdě budou svědectví pana Antoše
a oba tyto letouny nesly rovněž jméno
a Topinky. Svědectví „o černoších“ lze
„Penny“. Číslovka za nápisem „Penny“
nebyla na Duganových letounech aplikována, jednalo se pouze snadno vysvětlit tím, že američtí piloti měli na ústech černé dýchací
o interní označení v dokumentech jednotky. Tento „Penny“ byl tedy kyslíkové masky a na očích černé ochranné brýle, takže jejich oblijeho třetí osobním letounem v pořadí se stejným názvem a Lt. Du- čej se jevil pozorovatelům v černé barvě.
Druhou záhadou však bylo kam přesně Ayernův Mustang dogan na něm dosáhl svého jediného sestřelu válečného vítězství,
padl. Lokalita „pole na Čihadlech“ je poněkud neohraničená a tento
když na něm 1. 9. 1944 sestřelil Messerchmitt Bf 109.
Lt. Dugan dne 26. 12. 1944 poté, co dokončil operační turnus, neurčitý údaj na začátku mého pátrání neumožnil přesné určení
odchází od 356th Fighter Squadron, a 17. 12. 1944 je k této jednot- místa nouzového přistání. Podle vzpomínek byl vrak letounu zcela
ce převelen nováček Lt. Wiliam Ayer. Ten přebírá volný No.44-13375 určitě na povrchu, jelikož mi pamětník pan Jaroslav Novotný z Hopo jeho předchozím majiteli. Stroj má stále označení VF-M a je stále stavic vyprávěl, že letoun tohoto typu skutečně „Na Čihadlech“ spaveden v dokumentaci 356th Fighter Squadron pod jménem „Pe- dl a jako kluci o něm věděli. Lokalizovat přesné místo dopadu však
nny III“ (což dokazuje i hlášení o jeho ztrátě). Z výše uvedeného je již neuměl. Toto svědectví potvrzovalo domněnku, že vrak letounu
tedy zřejmé, že když tento Mustang nakonec našel svůj konec 16. 4. nebyl Němci odvezen jako jiné sestřelené americké stroje, což se
1945 poblíž naší obce, byl to již letoun, který toho u USAAF nalétal spadlými letouny běžně činili. Asi se to do konce války už nestihlo,
nebo byl velmi poškozen požárem.
poměrně dost.
Bohužel ani vzpomínky dalších pamětníků mi nedokázaly příliš
K vlastnímu sestřelu letounu se mi podařilo získat tři svědectví:
Vyprávění pana Ladislava Seidla z Dolních Počernic vyšlo v Dol- pomoci. Většinou se shodovali pouze v tom, že na poli pod Čihadly
bylo dlouho po válce křídlo z letadla. A tak jsem začal spolu s kolenopočernickém zpravodaji č. 3,4/2019.
Dalším pamětníkem je pan Antoš ze Svépravic, který pozoroval, gou Pavlem Krejčím z webu Letecká badatelna s terénním průzkujak letadlo po zásahu nad Kbely kouří a nasazuje na nouzové přistá- mem na úpatí zmíněného kopce. Dva terénní průzkumy s využitím
ní. Byl mezi prvními u místa přistání, letadlo začínalo hořet a pilot detektoru kovů neodhalily nic, pouze to, že terén pod kopcem je
seděl poblíž a oheň pozoroval. Jestli letadlo zapálil sám pilot nebo doslova zamořen velkým množstvím vystřelených starých prázdhořelo, kvůli poškození nebylo prý zřejmé. Přítomní mu naznačo- ných nábojnic, což byl pozůstatek poválečné vojenské střelnice.
vali, ať běží do lesa vzdáleného 100 až 200 metrů. Byl si však zřej- Nikde jsme však nenašli žádnou trosku letadla, či alespoň tzv. slitek,

který vzniká při hoření leteckého duralu. Vloni na jaře se mi ale ozval
další pamětník z Dolních Počernic, pan Kopecký, který mi sdělil, že
sice na místě nouzového přistání nehody osobně nebyl, nicméně si
jasně pamatuje, že letadlo spadlo (resp. nouzově přistálo) na kopci,
na horním poli, tedy ne dole u jeho úpatí, kde jsme dosud marně
hledali. To se shodovalo s vyprávěním pana Seidla. Na můj dotaz
„Co tedy to křídlo, které se válelo na úpatí kopce až do konce padesátých let?“ mi tento pamětník sdělil:
„Ano, to křídlo tam skutečně bylo – jenže ne z toho amerického letounu. Němci totiž někdy na přelomu roku 1944/1945 k úpatí kopce přivezli letadlo ze Kbel (spíše vrak), do kterého pak létali
cvičně střílet. Pamatuji si to naprosto jasně, jelikož jsme někdy
z Kyjí ze školy (je kousek za kostelem) chodili podél lesa pěšky
do Dolních Počernic. Pokud byly tyto cvičné střelby, byl vždy u tohoto cvičného terče německý voják (s kolem) – asi ze Kbel. Před
střelbami vždy vystřelil červenou světlici, po skončení střeleb
zelenou. Messerschmitty Bf 109 startovali ze Kbel, nad Malešicemi se otočili a snažili se zasáhnout střelbou vrak letounu (cíl)
na zemi. Jasně si to pamatuji, jelikož někdy – jak jsme chodili přes
pole domů, nám padaly vystřelené patrony na hlavy.“
Další mnou získané svědectví pamětníka z Hostavic, od pana
Pavla Šindeláře z července 2019, mi potvrdilo to samé, tedy že pod
Čihadly, tam kde jsme hledali, byla skutečně pouze cvičná letecká

střelnice, že si (pamětník) rovněž jasně pamatoval, jak z letadel, při
střelbách „padaly patrony“ a že zmíněné křídlo z letadla, které se
tam dlouho válelo, bylo dřevěné, jelikož s ním jako kluci manipulovali a použili ho dokonce jeden čas jako přehradu v potoce Rokytka.
Tato svědectví byla pro další pátrání klíčová – předně už bylo
jasné, že křídlo nemohlo být z Mustanga, který měl křídla z duralu.
Takže teď už začalo být zřejmé, že hledaný letoun skutečně skončil
svoji pouť nahoře na kopci. Ale kde? Současný stav, jak jsem zjistil,
zde absolutně neumožňuje terénní průzkum detektorem kovů, je
zde totiž hustý mladý lesík, téměř neprůchozí, obývaný divokými
prasaty (a bezdomovci). Zase jsme byli pátráním v koncích.
Nakonec, jako již tolikrát, mi pomohl kolega z Letecké badatelny pan Pavel Krejčí. Letos na jaře se mu podařilo získat snímek vraku P-51 na kopci „Na Čihadlech“, který pořídil americký průzkumný
letoun, krátce poté, co fotografoval stav letiště ve Kbelech po útocích (tedy někdy v druhé polovině dubna 1945). Snímek potvrdil, že
spadlý Mustang P-51 byl sice dost poškozen požárem, ale ne zcela
zničen, ale navíc umožnil promítnutí místo jeho přistání do současné mapy dané oblasti. Pak už stačilo jen zjistit souřadnice dopadu,
a v tomto okamžiku pohasly veškeré naděje, že by se z americké
stíhačky podařilo něco najít. Stíhací letoun Mustang P-51 No. 4413375 „Penny III“, toho 16. dubna 1945 skutečně nouzově přistál
na poli nahoře na kopci „Na Čihadlech“, bohužel ale v místech současné výstavby nových rodinných domků, takže místo jeho posledního přistání je dnes překryté vysokou navážkou a zastavěné. A tím
skončilo moje více než tříleté pátrání a i naděje, že z něho najdu
nějakou trosku – pokud se něco zachovalo, vše je navždy pohřebené v základech zde stojích rodinných domků.
Tak už to někdy chodí, že na konci usilovného hledání najde člověk nakonec zklamání. Nicméně tento letoun nebyl jediný spadlý
v okolí naší obce, ještě je třeba zaznamenáno nouzové přistání noční Ju-88 na poli u Čeňku nebo zřícení cvičného Fw-56 u běchovického nádraží. Takže moje pátrání nekončí a o těchto dalších letadlech
si povíme zase někdy příště …

Martin Šíla
Za neocenitelnou pomoc při zpracování tohoto článku a hledání
ztraceného stroje děkuje autor Pavlu Krejčímu z Letecké badatelny.

Poručík Harry E. Dugan, sedící na křídle Mustangu P-51D code VF-M
se svým mechanikem (foto archív USAAF)

Zdroje:
Michal Plavec – Praha v plamenech, Filip Vojtášek – Pod palbou
hloubkařů, materiály z archívu USAAF, archív Martina Šíly

STANOVIŠTĚ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Z důvodu přeplňování stávajících nádob a častého nepořádku okolo stanovišť dojde od 1. 5. 2020 (někde až od 1. 7. 2020) k těmto
změnám:
- zřízení nového stanoviště v ulici Černodolská – U Konečné (plast, papír, sklo čiré/barev., kovy, kartony)
- navýšení počtu nádob na plast a papír (Svatoňovická, K Čihadlům – K Zámku, Úpická)
- navýšení četnosti doúklidu kolem stanovišť ze 3 na 4 (navíc v sobotu - plošně v celé městské části)
- výměna nádoby na nápojové kartony za větší (Úpická od 1. 7. 2020)
- navýšení četnosti svozu nádob na kovy a sklo na 1x za 4 týdny místo za 6 (plošně v celé městské části od 1. 7. 2020)
Navýšení četnosti svozu jen u některých stanovišť v současné době není možné, případné plošné navýšení se bude vyhodnocovat až
po výše uvedených změnách. Navýšení počtu nádob zase nelze na mnoha místech uskutečnit z důvodu omezeného prostoru stanoviště z hlediska dopravy, vjezdů a majetkových vztahů.
Prosíme proto všechny naše občany o ukázněnost a případnou procházku k nejbližšímu jinému volnému stanovišti nebo posečkání na den svozu. Tyto dny jsou uvedeny na samolepce na jednotlivých nádobách.
Uděláte tak pár kroků navíc pro své zdraví a čistší okolní prostředí. 

Markéta Brožová

13

Úvaha v době korony

Foto: Pavlína Bočková, 11 let

Milí spoluobčané,
v době pandemie jste jistě i Vy dostávali do mailů či na mobil řadu
článků, upozornění, fotek, vtipů a návodů, jak přežit toto období,
jak trávit karanténu atd.
I já jsem dostal spoustu zpráv a dovolil jsem si vybrat text, jež
mne zaujal. Jistě s textem nemusíte souhlasit, ale zamyslet se můžeme:
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Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo…
Přestali jsme si vážit zdraví a proto jsme dostali takovou nemoc,
abychom si uvědomili, na čem nejvíc záleží…
Přestali jsme si vážit přírody a proto jsme dostali takovou nemoc,
aby nám pobyt v ní byl vzácný…
Přestali jsme fungovat v rodině a proto nás tato nemoc zamkla
do našich domovů, abychom se mohli znovu naučit fungovat jako
rodina…
Přestali jsme si vážit starých a nemocných a proto nám byla dána
tato nemoc, abychom si připomněli, jak jsou zranitelní…
Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků, abychom zjistili, jak
jsou nepostradatelní, stejně tak jako hasiči, záchranáři, prodavačky…
Přestali jsme mít respekt k učitelům a proto tato nemoc uzavřela
naše školy, aby si rodiče mohli vyzkoušet sami roli učitelů…
Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, být kdekoliv a s kýmkoli a proto jsme dostali tento druh nemoci, abychom si uvědomili,
že to není samozřejmost..

Mamon nám zamotal hlavu, volný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto nám je tato nemoc zavřela, abychom pochopili, že si
štěstí koupit nemůžeme…
Zaměřili jsme velkou pozornost na náš vzhled a porovnávání se navzájem, proto nám tato nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že
tam naše krása není...
Mysleli jsme si, že jsme vládci této země a proto jsme dostali tuto
nemoc, aby nás něco miniaturního, co ani není vidět, mohlo zkrotit,
dát nám příručku a trochu pokory...
Tato nemoc nám bere hodně, ale zároveň nám dává možnost se
toho tolik naučit a pochopit, co je v životě nejdůležitější...
Dostali jsme nemoc na míru, asi jsme ji jako lidstvo opravdu potřebovali...
Tyto věty mi rezonovaly v hlavě zvláště při procházkách po naší
městské části, respektive v parcích, hájích, lesech, které naši městskou část obklopují. Procházky s dcerou, na kterou vlastně jindy
nemám tolik času, nám daly možnost zachytit probouzející se jaro.
S rouškou i následně bez ní jsme obdivovali přírodu. Vyměnit nemocniční vzduch s nádechem dezinfekce a věčně připnutý respirátor za vůni fialek je úleva opravdu opojná.
Možná to je jen můj pocit, že lidé zapomněli na hašteření, nepodstatné problémy a soustředili se na vzájemnou pomoc.
Rád bych Vám všem popřál, abychom ve zdraví fyzickém i duševním toto období přestáli, ale nezapomínali na solidaritu, vzájemnou úctu, které jsme v této době schopni.

MUDr. Pavel Boček

IMUNITA a jak ji posilovat
Nejprve se pokusím vysvětlit, co že to ta imunita vlastně je. Imunita
by se do češtiny dala přeložit nejlépe jako obranyschopnost. Nebo
také schopnost jedince bránit se látkám, jež jsou tělu cizí (takzvané
antigeny). Ty mohou pocházet z vnějšího prostředí (například bakterie, viry, plísně), ale také z „vlastního těla“, zde je dobrým příkladem nádorová buňka, která je tělu cizí.
Nejpřirozenějším „obranným imunitním filtrem“ je naše kůže
a povrchy sliznic. Ty zachycují nečistoty, bakterie a mnoho dalších
látek a brání vstupu do našeho těla
Když už „něco cizího“ poruší bariéru, nastupuje obrana vnitřní.
Jako příklad uvádím škrábnutí, do kterého se dostanou bakterie.
A na to místo přicestují naše bílé krvinky a některé proteiny, ohraničí protivníka, vzniká zánět. A ještě je tu naše třetí bariéra, a tou
je schopnost i v tom zánětu rozlišit, jaké že vlastně bakterie mám,
a podle toho tam poslat přímo již specifické protilátky.
Člověk se imunizuje (tedy setkává s bakteriemi, viry, antigeny
od narození) a postupem času si dokáže vytvářet protilátky proti
bakteriím, virům. Příkladem umělého navozování imunity, nebo
chcete-li řízeným získáváním imunity, je očkování. Do těla vpravíme
látku, jež je podobná (nebo oslabená živá vakcína) a organismus si
ji přečte, vidí že je cizorodá a „vyrobí“ protilátky takové, že pokud
se pak s tou látkou skutečně setkáme, neonemocníme, protože náš
organismus již „vyrobil“ protilátky (například očkování proti viru
klíšťové encefalitidy).
Protilátky, které si dokážeme sami „vyrobit“ se nazývají Imunoglobuliny a provázejí nás celý život. Proti některým nemocem tyto
protilátky přetrvávají celý život, u některých je musíme znovu „oživit“ přeočkováním - například u tetanu.
Špatná situace nastane, když se naše protilátky obrátí proti vlastnímu tělu, spletou se a začnou útočit a poškozovat buňky
vlastního těla. Pak hovoříme o autoimunních chorobách. (Známa je
například situace, kdy protilátky při běžné angíně, namířené proti
streptokokové infekci, se obrátí proti buňkám ledvin či srdce.)
V souvislosti se současnou pandemií koronaviru se právě setkáváme s názory, jak je naše imunita důležitá, jak rychle proti koronaviru dokážeme protilátky vytvořit. U dětí asi infekce probíhá mírně,
či bez příznaků proto, že ony mají spoustu protilátek, vytvořených

v období školkovém a školním, kdy jedna viróza střídá druhou. Dospělí, a zvláště starší lidé, resp. hlavně lidé nemocní s velkou zátěží
jiných chorob (cukrovka, vysoký krev tlak, nemoci plic apod.), tak
nemají schopnost rychle vytvořit protilátky - specificky a účinně,
jelikož imunita je již narušena právě těmito onemocněními. Toto je
zatím, i v současném horečnatém zkoumání o imunitě, velmi obecně sděleno.
Jak tedy můžeme vlastní imunitu posílit. Samozřejmě lze jít cestou mediakementozní (léky, podávané imunoglobuliny). Ale imunitu můžeme také posílit přirozeně sami. Jedním ze základních předpokladů je zdravý životní styl. Nežít ve stresu, úzkosti. Pravidelně
spát. Jíst střídmě, a přitom konzumovat dostatečné množství ovoce
a zeleniny s vysokým obsahem C vitamínu (např. kysané zelí). Výborným doplňkem je zinek a selen. Uplatnit a pomoci mohou probiotika. Imunitu vskutku podporují glukany, které ve vysoké míře
obsahuje hlíva ústřičná (doporučuji „dršťkovou“ polévku či guláš
z hlívy). Výborné jsou přípravky obsahující echinaceu.
Důležitý je pohyb – přirozený, na čerstvém vzduchu. A znovu,
asi to nejdůležitější je být spokojený, duševně vyrovnaný.


MUDr. Pavel Boček

„Dršťková“ polévka z hlívy
Na tuk (sádlo) dáme zpěnit menší cibulku, přidáme hladkou mouku a uděláme světlou jíšku, zalijeme vodou
a necháme vařit, přidáme nakrájenou
kořenovou zeleninu (celer, petržel, mrkev) a 1 Masox. Až bude zelenina polotuhá, přidáme nakrájenou omytou
hlívu, cca 1 vaničku a vše dovaříme.
Dokořeníme sladkou i pálivou paprikou, majoránkou, pepřem, 2-3 stroužky česneku, osolíme (vše podle chuti)
a nakonec ozdobíme petrželkou.

Foto: Kateřina Hančová
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hiSToRie

Rod dercsényi v dějinách naší obce

2. ČÁST

v dolnopočernickém zpravodaji 1,2/2020 vyšla první část vyprávění o příslušnících rodu dercsényi, kteří se zapsali do dějin naší obce. velkým překvapením pro nás byl email, zaslaný naší redakci, který jsme ke zmíněnému
článku obdrželi od paní Mgr. lucie dercsényi, Ph.d., vnučky vojtěcha dercsényi „juniora“, tedy pravnučky barona
vojtěcha dercsényi, našeho starosty z let 1887 až 1909. Paní lucie dercsényi reagovala na první část našeho vyprávění o jejích předcích velmi pozitivně, nicméně nás upozornila na drobné chyby a nepřesnosti, které napravuje v dodatku na konci této druhé části. Paní Mgr. lucie dercsényi, Ph.d. byla navíc tak velmi laskava, že s námi
spolupracovala i na textu druhé části a poskytla nám k otištění nové – dosud nikdy nepublikované – fotografie ze
svého rodinného archívu. Za tento iniciativní přístup jí autor tohoto článku, jménem celé naší redakční rady, velmi
děkuje. a tak tedy vraťme se znovu do hluboké historie, do roku 1887, kdy se stává starostou obce „Unter-Pocernitz“ baron vojtěch dercsényi.
Baron Vojtěch Dercsényi byl pravděpodobně velmi oblíbený i mimo
svoji domovskou obec. Když mu totiž roku 1887 zastupitelé Běchovic, kde měl rovněž statek, udělili čestné občanství, mj. přitom
poznamenali: „Hledíce k nesčetným dobrodiním, jichž Urozená Milosť Vaše vzácnou Svou obětavostí po tak drahná léta v míře přehojné
naší obci milostivě poskytovala, jednak Svým šlechetným udělováním
stálé podpory dospělým, jednak každoročním štědrým podělováním
zdejší chudé mládeže oděvem a obuví, cítíme v srdcích našich povinnou vděčnost za tak nesčíslná dobrodiní a lidumilné šlechetné skutky,
kterýmiž Urozená Milosť Vaše vřelou lásku a vytrvalou náklonnost veškerého zdejšího díkuplného obecenstva v největší míře Sobě získala.“
Roku 1890 pan baron, již jako starosta obce Dolní Počernice, požádal o povolení od ředitelství pošt v Praze, aby byla u nás zřízena
pošta, které jsme skutečně obdrželi. Na jeho základě bylo možné
v domku p. č. 6 upravit kancelář a zřídit byt poštmistra. Pošta samotná začala fungovat od 1. 1. 1891 (což znamená, že tato služba u nás
v příštím roce bude fungovat již 130 let!).
V počinech zvelebování obce pokračoval i nadále – v roce 1893
zřídil u místního rybníka první vědeckou stanici na světě na zkoumání místní fauny a flóry, tzv. „Broukárnu“, a konečně v roce 1894
organizoval a finančně přispěl velkou částkou na stavbu nové školy
a fary. Rovněž je nutné zmínit, že financoval v roce 1896 i stavbu nového kříže. V obecní kronice jsou rovněž častokrát zmiňovány jeho
vánoční dary pro chudou mládež.

Baronka Marie Dercsényi, rozená Wratislavová se syny Vojtěchem
(sedící) a Evženem (stojící).

Baronka Marie Dercsényi, rozená Wratislavová se syny Vojtěchem
a Evženem v zahradě počernického zámku.
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Dá se tedy konstatovat, že Vojtěch svobodný pan z Dercsényi
byl skutečně vůdčí osobností naší obce, a to, co zde zanechal, používáme dodnes i my. Umírá 12. 12. 1909 v Praze. Rok po jeho smrti postihla rodinu tragická událost, když zemřela jeho dcera Marie
(*1885, †1910). Dosud žijící potomci rodu na tuto nešťastnou událost vzpomínají takto: „Při návštěvě hřbitova se k mé matce přihlásila
stará paní, která byla kdysi kuchařkou na zámku. Vyprávěla jí, že rodina Dercsényi byla na plese v Praze. Mladé Marii se udělalo špatně a neprodleně se musela vrátit domů. Byl přivolán lékař, celý počernický zámek byl v noci vzhůru nohama, ale mou pratetu Marii se přes veškerou
lékařskou snahu nepodařilo zachránit, zemřela v pouhých pětadvaceti
letech“ (vzpomínala pravnučka Vojtěcha Dercsényi paní Mgr. Lucie
Dercsényi, Ph.D.).
Post starosty obce po Vojtěchu Dercsényi v roce 1910 přebírá jeho syn Vojtěch „junior“. Ten již bohužel nemá tolik možností

Zleva: Evžen (1916–1962), Vojtěch (1915–datum úmrtí neznámé)
Dercsényi.
se do dějin naší obce zapsat tak jako jeho otec. V roce 1914 totiž
vypukne 1. světová válka, a s ní hospodářství Rakouska - Uherska
prudce upadá a klesá. Určitě se tento úpadek dotkl i panství rodiny Dercsényi, které ve srovnání s předchozí dekádou zaznamenalo
ve svém hospodaření spíše útlum.
Vojtěch svobodný pan z Dercsényi „junior“ se 4. února 1915 oženil v Praze s Marií hraběnkou Wratislawovou z Mitrowicz a Schönfeldu (*1884, †1961), poslední ze sedmi dětí Eugena hraběte Wratislawa z Mitrowicz a Schönfeldu (*1842, †1895). Díky tomu se rod
Dercsényi dostal i do jižních Čech, kde měla rodina nevěsty své
panství a nemovitosti. Nová paní baronka si do svého nového domova na zámek v Dolních Počernicích přivedla ze svého původního
panství i některé sloužící. Manželům se v roce 1915 narodil syn Vojtěch (*29. 12. 1915) a o rok později Evžen (*16. 12. 1916). Po první
světové válce manželé žili v odluce – baronka Dercsényi se vrátila
se svými dětmi do rodového zámku v Kolodějích nad Lužnicí, kde
chlapci vyrostli.
V roce 1918 konečně 1. světová válka skončila a 28. října 1918
vznikla Československá republika. Až do června 1919 řídilo naší
obec obecní zastupitelstvo v čele se stejným starostou, ale již pouze
občanem Vojtěchem Dercsényi „juniorem“, jelikož zákon č. 61/1918,
který vešel v platnost 18. prosince 1918, přijatý tehdejším revolučním Národním shromážděním, zrušil všem šlechticům jejich tituly.
Z tohoto závěrečného působení pana starosty byla zaznamenána historka z pozdního jara 1919, kdy naší obcí projížděl autem
s doprovodem prezident T. G. Masaryk na svoji první návštěvu kolodějského zámku. Uvítání na křižovatce se účastnily všechny místní
spolky a organizace. Pan starosta Dercsényi si pro tuto příležitost
připravil oslovení pana prezidenta (jak se prý sám vyjádřil) „párma
jadrnými slovy“. Auto s panem prezidentem ale nezastavilo, pouze
volně projelo obcí a než starosta stačil uplatnit svůj připravený projev, bylo už dávno pryč…
Občan Vojtěch „Dercsényi „junior“ se po první světové válce postupně ocitl ve vleklých finančních potížích, již v roce 1920 začal

uvažovat o prodeji svého majetku v Dolních Počernicích. Zájem
projevilo město Praha a ministerstvo zemědělství. Po dvouletém
jednání koupilo v roce 1923 dolnopočernický velkostatek od Vojtěcha Dercsényi Hlavní město Praha. Jednalo se současně i o zakoupení budov starého a nového zámku, celková cena odprodaného
majetku činila 5.100.000 Kč.
Je však nutné, ke cti Vojtěcha Dercsényi „juniora“, konstatovat,
že cena za vlastní zámek byla symbolická 1 Kč, a to pod podmínkou, že zámek bude sloužit dětem jako útulek. Zprvu byl do zámku
umístěn Domov mládeže – tzv. útulek padlých dívek, později zde
byli umístěni „těžko vychovatelní chlapci“, a po roce 1954 zde vznikl
dětský domov. K tomuto účelu slouží zámek do dnešních dnů.
Dosavadnímu držiteli byl ponechán k užívání po dobu následujících pěti let bezplatně byt v novém zámku, dále kolny pro kočáry
a automobil, stáje pro kočárové koně a další prostory. Již bývalý baron z Dolních Počernic tedy odchází až v roce 1928, a tím se definitivně uzavírá historie tohoto rodu spjatá s naší obcí.
Několik slov o dalším osudu rodu Dercsényi. Závěr života provázely Vojtěcha Dercsényi „juniora“ spory s bývalou manželkou Marií o majetek a placení alimentů. Svoji zemskou pouť ukončil 5. 8.
1935, kdy zemřel, avšak nikoliv v rodných Dolních Počernicích, nýbrž na statku v Klánovicích.
Další rodinný majetek, statek v Kolodějích nad Lužnicí (kde se
v současné době nachází knihovna rodu Dercsényi, čítající 1800
svazků), patřící po dohodě s bezdětnými wratislawskými dědici
– sourozenci, baronově ženě Marii, si nevedl o mnoho lépe než majetek v Dolních Počernicích (jeho výměra činila 697 hektarů, nalézal se tu zámek, dvory Netěchovice, Doubrava, Rudolfov, Koloděje
a Homole, dva lesní revíry a k tomu ještě pivovar a lihovar). V období první republiky byly Koloděje nad Lužnicí postupně zadluženy,
až se hospodářství ujali baronovi synové Vojtěch a Evžen Dercsényi.

Zleva: sourozenci Rudolf (1881–1930), Vojtěch (1878–1935) a Marie
Dercsényi (1885–1910).
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Oba bratři byli mladí, schopní, oblíbení,
V textu článku byly použity podklady a staza 2. světové války mnoha lidem zde v jižtě z knihy „Z dějin naší obce“ od Ing. arch.
ních Čechách pomohli z nesnází.
Františka Kašičky, CSc.
V říjnu 1948 stát rozparceloval jihočesDalší prameny:
ký kolodějský velkostatek a baronům poRodopisná revue 3 (podzim 2001) – Maďarnechal jen pouhých 50 ha pozemků, zámek
ská šlechta na Vltavotýnsku (P. Koblasa)
s hospodářskými budovami a myslivnu č.p.
Eva Hrachovcová - Šlechtické sňatky v dru97. Dne 1. března 1951 jim byl odebrán i záhé polovině 19. století
mek s kaplí, hrobkou a parkem, zbývající
hospodářské příslušenství a pole převzaly
Paní Mgr. Lucie Dercsényi, Ph.D. opravila
státní statky. Vojtěch i Evžen Dercsényi, jaa upřesnila několik údajů chybně uvedených
kožto potomci šlechtického rodu, byli obviv minulém článku:
něni z protisocialistického smýšlení a uvězPředně upřesnila, že rodové jméno Dercsényi
něni v tehdejších táborech nucených prací,
se píše vždy s dlouhým „é“ (tato chyba je již
kde strávili téměř dva roky. Poté byli z jiv tom článku napravena).
hočeských Koloděj vyhnáni do Prahy, kde
Adalbert (česky „Vojtěch“) Dercsényi, (*16. 12.
„pracovali ve výrobě“. Počátkem 90. let 20.
1847, †12. 12. 1909) měl kromě dvou synů
století získali potomci posledních vlastníků
uvedených v dotčeném článku (první byl
v restituci statek Koloděje nad Lužnicí zpět.
Adalbert, druhým Rudolf) – ještě dceru Marii
Křivdy, které spáchal komunistický režim
(nar. 15. 2. 1885 – zemřela 12. 4. 1910) – ta
na členech jednoho z nejstarších maďarnení v první článku zmíněna, jelikož nebyla
Baron Vojtěch Dercsényi (1878-1935).
ských šlechtických rodů, byly v nové době
uvedena v dostupných pramenech.
alespoň částečně právem odčiněny.
Manželka Vojtěcha „Dercsényi „juniora“ paní
Závěrem bych chtěl konstatovat, že se rodina Dercsényi pro- Marie Wratislawová z Mitrowicz a Schönfeldu se narodila roku 1884
kazatelně nesmazatelně zapsala do dějin naší obce, a to jak svými a zemřela roku 1961.
činy stavebními, tak i tím, že se všemožně snažila o vzdělání a péči Eugen (česky „Evžen“) Dercsényi (*1916, †1962) maďarsky Jenö, nezeo veškeré obyvatelstvo. Až někdy přijdete na náš hřbitov, vzpomeň- mřel ve Francii, ale v Praze.
te na ně, pokud se zastavíte před jejich hrobkou. Myslím, že si to Zbylé připomínky paní Mgr. Lucie Dercsényi, Ph.D. se týkaly chyb v roplně zaslouží.
dových jménech. Byly opraveny a jsou podchyceny v archívu autora

Martin Šíla článku a v archívu redakce.

Strach či úzkost?
Oba tyto fenomény jsou pro většinu z nás více či méně důvěrně
známé. Na první pohled se může zdát, že jsou tyto stavy v podstatě
shodné, ale není tomu úplně tak, i když jistě mají mnohé vnější rysy
společné.
Strach nás dokonce ochraňuje i od život nebo zdraví ohrožujících situací, bez strachu bychom se mohli mnohdy chovat až
na hranici ztráty pudu sebezáchovy, nevnímali bychom adekvátně
případné hrozící nebezpečí. Zdroj strachu umíme obvykle pojmenovat, uchopit, má konkrétní základ a obvykle trvá jen tak dlouho,
dokud nebezpečí – jeho zdroj – trvá, dokud není ohrožující situace
vyřešena a my si oddechneme.
Pokud dochází ve strachu k nepřiměřeným emočním reakcím,
provázeným přehnaně vyhrocenými iracionálními úvahami, představami i reakcemi (často v situacích kdy se ocitáme tváří v tvář
dosud neznámým či neobvyklým situacím), hovoříme už o úzkosti,
která mnohdy přetrvává i po vyřešení problému. Kromě specifických psychických příznaků míváme výraznější i příznaky tělesné –
třes, vnitřní napětí, silnější bušení srdce, nevolnost, trávicí či dýchací
potíže – které mnohdy i déle a pomaleji odeznívají. Vyústěním častých úzkostných stavů mohou být i některé z četných specifických
úzkostných poruch, ty však nejsou předmětem tohoto článku.
Obvykle se nám nepodaří zcela zabránit trýznivým myšlenkám,
ani vytěsnit z našeho vědomí reálné i iracionální obavy, důležité ale
je naučit se s nimi pracovat tak, aby nám neubližovaly, neochromovaly nás a náš úsudek a nebránily nám radovat se z reálných konkrétních pozitivních stránek života. Ohroženější úzkostí jsou lidé
jakéhokoli věku (včetně dětí) bez pevného zázemí a ukotvení, kdy
je narušena jedna z primárních životních potřeb – potřeba bezpečí.
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Dále ti z nás, kteří mají silně vyvinutý smysl pro povinnost, zodpovědnost a perfekcionismus.
Stručně řečeno, pomine-li první nápor strachu a jeho zdroj je
nám již srozumitelnější a pochopitelnější, náš přístup začíná nabírat
na racionalitě a směřuje ke konstruktivnímu a reálnému uvažování
a případnému řešení (např. maturita). Čím je však zdroj našeho napětí iracionálnější a neuchopitelnější, tím se prodlužují a prohlubují
naše obavy a od počátečního strachu máme nakročeno ke stavu
úzkosti, který může přetrvávat i velmi dlouho a dokonce se vracet
i jen při vzpomínce na prožité trauma.
Strach je konstruktivní a je známkou našeho duševního zdraví.
Úzkost není vždy konstruktivní a její hromadění může naše duševní zdraví ohrozit.

Dagmar Jílková, psycholožka
P.S.: V těchto nestandardních dnech, kdy jsme se ocitli v situaci
ohrožení onemocněním Covid-19, se asi málokdo z nás vyhne více
či méně intenzivním obavám a strachu. Obrovsky důležité je vědomí podpory, sounáležitosti, vzájemné pomoci. Tímto do značné
míry můžeme kompenzovat akutní stavy strachu, úzkosti až paniky. Aktivně se postarat o pomoc sousedům a přátelům, ale ani se
nebránit pomoc přijmout, a to nejen materiální. Buďme rádi, že
nežijeme anonymně v centru města, že se známe a víme, že se můžeme obrátit na sousedy, na místní organizace, na lidi kolem nás.
Nepropadejme panice, buďme v mezích možností aktivní a važme
si možnosti využití vlastní zahrady…
Strach  nosím roušku a používám dezinfekci.
Úzkost  zalezu do krytu. 

Když přišlo vládní nařízení o nošení roušek, domluvili jsme se s novou zastupitelkou, paní Drahou Kráčmarovou, že se s naší farností v Dolních Počernicích připojíme k celorepublikové iniciativě šití a distribuci roušek.
Bylo nám zřejmé, že ne všichni lidé si budou schopni roušku ušít, a proto bylo potřeba zprostředkovat pomoc
v místě, kde farnost působí – nejen pro instituce, ale i občany, zejména ve věku nad 65 let.
Začaly jsme šít na faře na stroji našeho pana faráře Libora Ovečky. Mireia Ryšková o nás pečovala svým
skvělým kuchařským uměním a švadlenky nám začaly dodávat roušky ochotně a zdarma ze svých domácích dílen
na faru. Všechny roušky byly zdarma vydávány zájemcům.
Ke dni 16. 4. jsme celkem vydaly 420 ks roušek, z toho dolnopočernickému krizovému štábu 248 ks, zdravotnímu středisku 20 ks, učitelskému sboru ZŠ Dolní Počernice 20 ks, zaměstnancům pošty 9 ks, městské policii 4 ks, personálu Slunečního domova 6 ks a jednotlivě
příchozím 113 ks.
Více o této iniciativě najdete na www.farnostdolnipocernice.cz a nebo na Facebooku https://www.facebook.com/farnostdp/.
Všem našim švadlenkám patří velký dík za ochotu, se kterou pro vás roušky šily zcela zdarma a vozily na faru. Bez nich by se tato akce
nezdařila.
Za farnost Dolní Počernice Marcela Krňávková a Draha Kráčmarová

faRní okÉnko

RoUŠky pro dolní Počernice

Duchovní karanténa může obohatit
V noci ze 13. na 14. dubna 1950 přepadla v rámci tzv. Akce K komunistická StB, SNB a lidové milice přes dvě stě církevních mužských
klášterů a řeholních domů. Kláštery byly zlikvidovány a zatčení mniši a řeholníci (přes dva tisíce osob) byli internováni v koncentračních klášterech, později posláni do PTP, uranových dolů, pracovních
táborů, vězení apod. Letos tedy od tohoto tragického zločinu uplynulo 70 let. Večer 13. dubna v 7 hodin jsme proto 7 minut zvonili
na zvon našeho kostelíku, a připojili jsme se tak k celorepublikové
akci na připomínku hrůz a obětí, které Akce K přinesla. Když jsem
chtěl po zvonění kostel opět uzamknout, všiml jsem si mladé ženy,
která postávala před vchodem. Poprosila mne, jestli by mohla v kostelíku strávit chvíli sama. Když po nějaké době z kostela vycházela,
omlouvala se, že sice do kostela vůbec nechodí, ale už několik dní
vzhledem k současné situaci cítila nutkání do kostela zajít a zvonění
ji povzbudilo a dodalo dosud chybějící odvahu tak učinit.
Skutečně, pro mnoho lidí – ať už se považují za křesťany nebo ne, ať už to, v co
věří, nazývají Bůh, Dobro, Příroda, nebo
prostě Něco, často dokonce i pro ty, kteří se
považují za nevěřící, jsou kostely jakýmsi
posvátným místem, kde jako by cítili větší
blízkost k tomu, k čemu nebo ke komu se
obracejí, anebo alespoň k svému vlastnímu
já. Ostatně existence kostelů, jejich vnější
i vnitřní uspořádání a výzdoba tomu mají
různými prostředky napomáhat. Kostely
jsou místem, které přímo vybízí ke zklidnění, ztišení, usebrání, zamyšlení, chcete-li
i k meditaci nebo modlitbě. Jsou místem,
kde mnozí vnímají zdroj povzbuzení, nadě-

je, duchovní síly, ale pro mnohé také místem setkání, společenství
a pocitu sounáležitosti. Do kostelů tak řada lidí směřuje ve chvílích,
kdy cítí ohrožení své nebo svých blízkých, kdy je přemáhá smutek,
nejistota, strach. Je proto zvlášť mrzuté, že v době pandemie, které
v posledních týdnech čelíme spolu s panikou a strachem, často zbytečně a uměle vyvolanými či živenými, je provoz kostelů omezen
karanténními opatřeními. Možná by právě v těchto dnech a v této
situaci mnozí rádi hledali útěchu, naději nebo odpověď na různé
vtíravé otázky právě v kostele. K tomu je třeba připočíst i to, že jsme
právě prožili Velikonoce – pro křesťany největší svátky v roce, svátky naděje, vzkříšení, nového života. Svátky, které křesťané prožívají
skutečně velmi intenzívně při různých obřadech a bohoslužbách
(jak jsem částečně popsal v minulém čísle tohoto zpravodaje).
Zrušení veřejných bohoslužeb a mnohde i uzavření kostelů nás
tedy zasáhlo v době, kdy by je mnozí z nás
potřebovali nebo rádi navštívili asi víc než
běžně. Naštěstí na to většina farností, sborů a dalších náboženských společenství zareagovala celkem pružně, a podobně jako
mnozí učitelé začali využívat různé technologické prostředky, aby udrželi kontakt
se svými žáky a mohli pokračovat ve výuce, snaží se i církve využívat moderních
technologií k tomu, aby umožnily alespoň
nadálku nejen účast na bohoslužbách, ale
i další duchovní služby, které církve běžně
poskytují. Týká se to nejen mší, ale třeba
i zpovědí a duchovních rozhovorů. Všichni,
kdo mají zájem těchto nabídek využít, najdou většinu potřebných informací na internetu. Například velmi obsáhlý, ale prak-
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ticky a přehledně uspořádaný seznam bohoslužeb, které je možno
sledovat nadálku, nabízí stránka mseonline.cz.
Naše dolnopočernická farnost při kostele Nanebevzetí Panny
Marie na svých webových stránkách na adrese farnostdolnipocernice.cz od prvních dnů karantény každodenně přináší v textové
podobě nové zamyšlení nad vybranými úryvky z Bible. Na těchto
stránkách je také odkaz na youtube kanál farnosti, kde je možné
sledovat přímé přenosy z nedělních a svátečních bohoslužeb
i zpětně jejich záznamy. Můžete si zde tedy pustit například i záznamy z letošních – trochu skromnějších – velikonočních obřadů,
k účasti na nichž jsem Vás zval v minulém čísle, když jsem ještě o karanténě nic netušil. Na stránkách farnosti jsou také uvedeny kontakty, na nichž je možné se dohodnout na individuálních duchovních službách podle potřeby. Hlavní telefonní číslo je 281 932 147
a e-mailová adresa farnosti je farnost.dp@atlas.cz (další kontakty
na webu). Aktuality přináší i facebooková stránka farnosti fb.me/
farnostDP. S nástupem teplého počasí jsme také mohli opět přistoupit k otvírání kostela během dne, aby bylo možné jej kdykoli
individuálně navštívit.
Pro mnohé z nás asi bylo letos nezvyklé prožívat Velikonoce
sice třeba s tradiční výzdobou a pokrmy, ale bez obvyklého koledování s pomlázkou, bez navštěvování příbuzných a známých, bez
společenských událostí a oslav. Mohli jsme si tak uvědomit, jak moc
pro nás ty které zvyky, obyčeje a tradice znamenají, zda se bez nich
dokážeme bez problémů obejít nebo zda je máme s Velikonocemi
spojené tak, že bez nich to pro nás skoro ani nejsou Velikonoce.
Stejně tak věřícím nebo hledajícím přináší nové zkušenosti a prožitky sledování přenosů bohoslužeb nadálku, často v úzkém kruhu

rodinném a pohodlí domova. Bylo o tom obojím řečeno a napsáno
v posledních dnech mnoho. Tak jako většině z nás pandemie nemoci způsobené novým typem koronaviru obrátila naruby celý životní
styl, různé stereotypy a zvyky, přinesla radikální a nebývalé změny
také do našich vztahů nejen k druhým lidem, ale i k sobě samému
a k tomu, co nás přesahuje, změny našeho duchovního a náboženského života. Je mnoho možností, jak nastalé situace pozitivně využít k novým pohledům na to, co jsme časem přestali vnímat nebo co
nám zevšednělo, k přehodnocování a vnitřnímu obohacení.
Přeji všem, aby v této zdánlivě ponuré a bezútěšné době dokázali najít zdroj naděje a víry. Jakékoli nadějeplné víry! Já jí říkám
koronavíra, a ta je silnější než všechny koronaviry dohromady.


Tomáš V. F. Jirsák Havran

JK POČIN v karanténě
Jako u ostatních sportovišť se zavřely naše
brány 12. března. Koně toto období pojali
jako příjemnou přípravu na letní dovolenou, jsou spokojení a užívají si odpočinkové ježdění v přírodě nebo ve volnosti
na pastvině. Pro nás všechny je to období,
kdy se naše časové plány výrazně změnily, a ne že bychom neměli
práci, jenom ji máme jinak setříděnou, všechno se zvládá ve větším
klidu. Máme čas koně napást, řádně vyhřebelcovat od zimní srsti
a strávit tak s našimi kamarády hodně času. Věřím, že prohlubování
vztahů se pozitivně odrazí i na nadšení, se kterým vstoupí do aktivního tréninku.
Děkujeme panu starostovi za zajištění ořezání naší velké vrby, která
v areálu poskytuje stín zvířatům.
Je ale také potenciálním nebezpečím v době silných větrů. Proto dojde k jejímu odbornému prořezání
do konce dubna.
V areálu se pilně připravujeme
na spuštění jezdecké sezóny a vyrábíme drezurní plůtek. Všechen
materiál se nám podařilo zakoupit
a sehnat těsně před uzavřením,
tak nám teď pod rukama vzniká
hezké dílo. Účastní se individuálně docházející cvičitelé, praktikanti, ale i jednotliví rodiče. Největší dík v tomto projektu patří
panu Červenkovi, který odváží
natřená prkna do své truhlář-
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ské dílny, kde je postupně s členkou našeho klubu Amálkou mění
v plůtky, které v budoucnu ohraničí soutěžní prostor pro drezurní
závody. Díky patří také truhlářským firmám, které nás i v tomto období zásobují hoblinami na podestýlku koní. Paní MUDr. Hrašková dovezla koním k Velikonocům dvě obrovské tašky plné čerstvé
mrkve a hromadu křupavých jablek. U koní se jednoduše nezahálí
a s rozvolněním pravidel pohybu na sportovištích se začalo s individuálními tréninky. Hipoterapie a jezdecký kroužek prozatím zůstávají mimo provoz (psáno do termínu uzávěrky zpravodaje tj. 14. 4.
pozn. red.), s dětmi z jezdeckého kroužku se pracuje on-line cestou
posíláním interaktivních pracovních listů.
Všichni už se těšíme, až bude vir vyhuben a bude se nám volněji
dýchat.
Hnůj je i nadále zdarma
k odvozu po telefonické domluvě
- tel. 605 285 426.
Krásné a zdravé jaro všem
za JK Počin Hanka Špindlerová

Sokolovna slaví 90 let od svého otevření
Dne 4. srpna 1929 se konala slavnost položení základního kamene dolnopočernické sokolovny. Slavnost se vydařila i proto, že bylo
pěkné počasí. V průvodu šli místní i další členové Sokola a žactvo
v krojích i občanském oděvu. Na řečnické tribuně, ozdobené látkami v národních barvách, se střídali řečníci. Vedle tribuny stál stožár s prapory a před ní „na balvanech stavebního kamene položen
okrášlen zelení a praporky základní kámen žulový“, který poslal zdarma bratr František Vyhnálek, zdejší rodák. Pak došlo na poklepání
na základní kámen. Poté se účastníci bavili v zámeckém parku při
veselici, a ještě na taneční zábavě v tělocvičně na Barborce.
Mírná zima počátkem roku 1930 umožnila vnitřní práce v sokolovně – omítalo se, dělaly se podlahy, zábradlí, natíralo se, pokládaly se parkety. Sokolovna byla zkolaudována 5. dubna a dostala
č.p. 290.
Sokolovna se slavnostně otevírala 25. května 1930. Už
v předvečer byla uspořádána tělocvičná akademie. Hráli tu populární Melody Boys pražského Radiožurnálu. Vlastní slavnost spojená
s veřejným cvičením se konala na druhý den. Po obědě šli sokolové
průvodem, při němž hrála hudba hloubětínské sokolské jednoty,
večer se v naplněné sokolovně ještě tančilo. Od teď se již všechny
sokolské akce pořádaly v nové sokolovně.
Převzal a upravil Tomáš Král
z: https://www.sodopo.cz/historie.html#sokolovna

V době koronavirové jsme se v Informačním a kulturním centru
OÁZA mimo jiné věnovali archivaci artefaktů našeho muzea. Při „velkém úklidu“ jsem narazil na staré fotografie. Našel jsem zde mnoho
skvostů. Některé z nich bych rád prezentoval na veřejné venkovní
výstavě. Mezi těmito skvosty byly i fotografie Obce sokolské a fotografie z budování naší sokolovny. Díval jsem se na tyto fotografie,
ze kterých je patrná sounáležitost lidí a velké nadšení všech. 90 let,
kdy sokolovna stojí! Sám jsem si uvědomil, jak dlouho už do sokolovny chodím – celých 45 let – tedy polovinu jejího věku. Nejprve
jako hráč basketbalu od svých 6 let a nyní jako trenér atletiky. Vidím
zde mnoho talentovaných dětí, třeba i jim bude dělat sokolovna
radost tak dlouho jako mně, nebo i déle. Pro jejich vývoj výborně
slouží, mají zde plné vybavení, před pár lety byla rekonstruovaná.
Za to patří velký dík předsedovi TJ Petru Polcarovi a starostovi MČ
Zbyňku Richterovi.

Mgr. Tomáš Král
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Od brouků k portrétu a figuře
V příloze Literárních novin č. 03/2020 nazvané Harmonie života rozmlouvala s akad. mal. Romanem Frantou paní
Linda Donáthová. Rozhovor byl uskutečněn v době výstavy obrazů Romana Franty s názvem Věrný v pražské galerii Vltavín. Tato výstava měla vernisáž 20. února a bohužel z důvodu uzavření všech kulturních institucí z důvodu
vyhlášeného stavu nouze nebylo možno po 12. 3. již obrazy osobně zhlédnout. Dovolujeme si tedy výstavu přiblížit alespoň prostřednictvím uvedeného rozhovoru.
Proč byl pro výstavu zvolen název VĚRNÝ?
Zvolil jsem ho pro jeho mnohoznačnost. Věrní můžeme být
partnerovi, názoru, malbě, broukům…
Co vše bude na výstavě k vidění?
Obrazy, malby na papírech, kamenné portréty, vše řazené
ve dvojicích.
Půjde o výstavu mapující celou
vaši tvorbu, či bude zaměřena
na jedno z období?
Na výstavu jsem vybral obrazy
z posledního období, tedy letošního a minulého roku. Pracuji zde
s portrétem a figurou. Starší obrazy využívám pouze k dotvoření
koncepce v instalaci výstavy.
Bude možné si díla – či některá
z nich – zakoupit?
Sledujte puntíky u obrazů...
Bude výstava něčím ozvláštněná?
Obrazy na výstavě budou instalovány ve významově souvisejících dvojicích se závěrečnou pointou v suterénu galerie.
Kterého díla, jež bude na výstavě prezentováno, si nejvíce ceníte a proč?
Mimo jiných mě baví rozměrná bankovka, na kterou se přišli
podívat brouci… Nebo portrét „Much better“… A z aktů Beethovenova „Devátá!“ nebo Brancusiho „Nekonečno“.
Čím se tato výstava liší od těch, které vám byly uspořádány
loni?
Jsou zde jenom nové obrazy, více aktů a trochu brouků.
Proč malujete akty, co vás k nim přivedlo?
Přivedla mě k nim švédská ekologická aktivistka Greta.
Proč právě ona?
Když vidíte, kolik zboží a oblečení se dováží na lodích nebo kamiony, sledujete ekologickou stopu, tak si řeknete, jestli pro planetu není lepší chodit nahý… A tak maluji v současné době akty.
Proč ženské akty?
Protože se raději dívám na ženská těla.

Foto: Lucka Frantová

Používáte pro malbu aktů modelky?
Mám fotografickou paměť…
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Budou na výstavě vystaveny pouze malby, nebo bude – tak
jako jedna z loňských – doplněna i o ukázky z knihy vašich deníkových záznamů? Či z jiných Vašich knih?
Na výstavě budou jenom malby na plátnech, papírech a na kamenech. Kresby zde vystavovat nebudu, ty byly k vidění loni v Praze,
v Galerii Havelka. K nahlédnutí bude jenom loňská kniha RAT ART,
která všechny kresby z výstavy a výběr citací z dvaceti let obsahuje.

Častým motivem vašich pláten bývali brouci – proč právě oni?
Dříve jsem maloval brouky do ploch v různých barevných
strukturách a v galeriích zavěšených na stěnách, tak tvořili výstavu.
V současné výstavě jsem se k broukům vrátil, ale se zcela opačným
způsobem vnímání, kdy se brouci stávají diváky a já jim dávám šanci „pozorovat a zamýšlet“ se nad obrazy.
Které téma zobrazujete teď?
Tematicky jsem přešel od brouků znázorňujících lidskou populaci
k portrétu a figuře. Je to pro mě logický postup a vývoj.
V jednom z rozhovorů jste řekl,
že umělec by měl mít nad sebou nadhled, ale zároveň by
měl být v umění vzdělaný. Proč
je podle vás umělecké vzdělání
pro úspěšného malíře v dnešní
době důležité?
Například proto, aby něco
neopakoval a nedělal to, co už je
uděláno, ale mohl třeba na něco
navázat a rozvinout. Má to i jiné
důvody, například pracovat v kontextu nebo postmoderně uzmout
ze všeho kousek, ale to už je na delší rozbor. Vzdělání se může týkat
i technických, technologických i obsahových záležitostí, jak s nimi
pracovat, využít zkušeností pro svůj umělecký vývoj a tak podobně.
Vaše tvorba je pověstná svou vyzývavostí a provokativností,
s nimiž komentujete společenský vývoj. Je to i případ děl této
výstavy?
Ano, celá výstava komentuje současný stav lidského chování.
Vaše plátna jsou výrazná nejen barevně či motivy, ale často
i rozměrově. Proč jste si oblíbil malbu na větších plochách?
Střídám většinou malé formáty s velkými. Malé jsou buď přípravné, nebo chci rychle něco vyjádřit a nezdržuji se velkou plochou, nemusím na výsledek dlouho čekat. Velké formáty zase mají
svou naléhavost. Téměř nedělám střední formáty, takzvané gaučáky. Maluji také na papíry „větších než malých formátů“, jde to rychle,
nemusím se tak kontrolovat a je to více spontánní proces.
Myslíte si, že umělec by měl být politicky angažovaný?
Ne, umělec nemusí být politicky angažovaný, spíš naopak, měl
by si uchovat osobní svobodu, nevázat se. Ale ve své tvorbě se
může dotýkat společenských, politických i jiných témat.
A co vám dává kontakt se studenty Akademie výtvarných umění a Art & Design Institutu, kde učíte?
Možnost vnímat jejich pohled na současný vývoj v umění
i na okolní svět. Je to tak, že se člověk udržuje stále ve střehu, nutí
Vás sledovat dění, neustrnete ve své ulitě, máte neustálou možnost
konfrontace.
Koho vy sám z nastupující generace mladých umělců považujete za zajímavého?

Mladých a zajímavých umělců je poměrně dost, už i na vysokých školách. Někdy se to slije a obalí trendovým hávem a nastoupí takzvaná personální nečitelnost a neosobnost projevu v určité
skupině výtvarníků, ze které se později dostane na povrch jeden
nebo dva autoři, kteří opustí trend, využijí zkušeností, najdou si svůj
osobitý styl a téma, které pak sami rozvíjí a vydrží na něm pracovat.
Z těch jsou potom umělci.
Kdo byl naopak pro vás uměleckým vzorem – ať už z českých či
zahraničních umělců?
Nemám vzory, ale mám oblíbené umělce, kterým říkám „hnací
motory“. Rád sleduji jejich tvorbu na výstavách, prohlížím si jejich
monografie a nějakým způsobem mě jejich energie nabijí. Přesto,
že malují různými styly, jejich pojítkem je vášeň, nadšení, energie,
pracovitost… Namátkou tedy: Jonathan Meese, Christopher Brown,
David Hockney, Georg Baselitz, Gerhard Richter, Chuck Close, Sean
Scully, Philip Guston, Nicole Eisenman, Marlene Dumas, Dana Schutz, Tal R a mnoho dalších.

to to nejlepší, co jste si mohli vybrat, je to běh na dlouhou trať, kde
se nenudíte a přináší to radost i možnost neustálého přemýšlení
nad spoustou věcí.
Co plánujete pro letošní rok? Budete cestovat?
Rád bych zase někam jel. Mám rád, když cestu do přírody,
k moři, mohu spojit s městem, návštěvou muzeí, galerií a památek.
Vloni jsme byli s Katarinou na italském ostrově Ponza, místo kde se
zastavil čas. Místní neumí anglicky, v malém přístavním městečku
je jenom pár obchůdků a kaváren, jinak útesy, srázy a dlouhé cesty
dolů k moři. Ponza je ostrov dvě hodiny trajektem od pevniny nad
Neapolí. Předtím jsme navštívili Bienále současného umění v Benátkách a potom se jeli kochat památkami v Římě. Letos to vypadá
zase na New York, který milujeme, galerie v Chelsea, muzea, architekturu, Long Island, Flushing Meadows... Káťa je architektka, tak
sledujeme všechno od architektury po současné umění a vymýšlíme varianty „co by, kdyby…“.

Jak vás ovlivnil váš profesor Bedřich Dlouhý, kterému právě
probíhá výstava v pražské Městské knihovně od Galerie hlavního města Prahy?
Profesor Bedřich Dlouhý mě především naučil trpělivosti, vydržet dlouho u obrazu a přesvědčil mě, že jde všechno namalovat.
Nedávat si nízké cíle. Říkal, že divák musí „čumět“, jak je možné to
namalovat, nebo udělat, a hlavně to musí být „divný“. Samozřejmě,
každý jsme založený nějak jinak, ale rozumím tomu.

Jaká budou nová témata vašich obrazů – už se něco „rýsuje“?
Teď maluji portréty v různých modifikacích, jak technicky, tak
obsahově. V poslední době hodně kreslím, tak mám spousty nápadů a témat, nejhorší je potom selekce. Také dávám šanci a prostor
pro vzdělání svým broukům, maluji jim obrazy… Téma se ale může
v průběhu změnit, nečekaně rozvinout, nedokážu dlouho dělat
jedním způsobem. Rád zkoumám jiné možnosti malby, kombinuji
techniky, tak nebudu další téma úplně specifikovat. Ale pořád se
v ateliéru něco děje, takže se pořád něco „rýsuje“.

Co byste odkázal studentům vy?
Pokud chcete dělat umění a baví vás, dělejte ho s nadšením. Je

Lidové noviny 03/2020,
Příloha Harmonie života Linda Donáthová

Výstava „Roušky proti viróze duše“ v Galerii u koní
V dolnopočernické open air Galerii u koní
uspořádal Tomáš Jirsák Havran velmi chytrou výstavu „Roušky proti viróze duše“,
která byla zahájena 1. 4. 2020 ve 14:20:20
a potrvá do konce karantény.
Proč chytrá výstava? Protože, když nemůžeme chodit do galerií, muzeí, ani za jinou kulturou, s uměním vyšel Havran lidem
vstříc, a to ne přes on-line portály, jak to teď
běží na internetu, ale přímo v reálném prostředí. Využil k tomu svou venkovní galerii
na hřbitovní zdi, situovanou vedle turisticky i cyklisticky frekventované cesty směřující na Černý Most a nejen v době Velikonoc
si výstavu mohli prohlédnout i návštěvníci hřbitova.
Výhodou je, že galerie je přístupná 24 hodin denně, a aby se
umělci nemuseli obávat o svá díla, jsou vystaveny pouze reprodukce. Havran oslovil několik výtvarníků (Jakub Marek, Jakub Masker
Matuška, Milan Kuzica, Jakub Nepraš, Jan Padyšák, Jan Paul,
Dušan Rouš, Maxim Velčovský, Diana Winklerová, Daniel Vlček, Petr Závorka, Ilias Václav Jirsák, Roman Franta) a požádal
je o zaslání tří prací v elektronické podobě, které se vizuálně a námětem týkají roušek a současné, koronavirové situace. Většina zareagovala a Havran umělecká díla vytiskl, aby je potom mohl důmyslně nainstalovat na zeď galerie. Vznikla tak dlouhá, barevná řada
rozmanitých obrázků.
U výstavy je přiložen doprovodný plakát s textem kurátora výstavy Tomáše Havrana a také výstižné, jednověté komentáře, slogany, postřehy o umělcích od místního akademického malíře Jana
Paula.

Namátkou:
Jakub Marek – Tvorba neklade jenom otázku JAK, ale PROČ, důvod
je to, co vyžaduje formu.
Jakub Masker Matuška – Být sám sobě i ostatním vesmírem, to je
to, oč v umění jde.
Jakub Nepraš – Tvorba v sobě nese tajemné poselství, které když
rozluštíme, tak zjistíme, že jsme nazí.
Jan Padyšák – Smyslem tvaru je jeho plnost stejně tak, jako je smyslem života vydat se.
Výstava je nejen zábavná, ale i trochu poučná. Představuje místní i významné umělce současné české scény, a hlavně je v této době
kulturním osvěžením a navštěvovaná. V těchto souvislostech mě
napadá, že by se takové, jednoduše pojaté a aktuálně vzdělávací
výstavy, s mírným intelektuálním podtextem, mohly občas zopakovat. Naskýtá se například návaznost k 100. výročí od pandemie Španělské chřipky a umělci jí zasažení, kterými byli mimo jiných malíři
Egon Schiele, Bohumil Kubišta.

Roman Franta
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Mateřská škola oRangeRy
Měsíc březen přinesl do školky Orangery téma knihy. Děti se seznamovaly s knížkami, postavami a příběhy,
které se v knihách ukrývají. V některých třídách jsme přivítali rodiče, kteří nám přečetli ukázku z knihy. Tyto
návštěvy mají u dětí vždy velký úspěch. Zúčastněným rodičům ještě jednou děkujeme. Seznámili jsme se
s prací spisovatelů, ilustrátorů a také knihovnic a knihovníků. Od začátku března ve školce Orangery byla
přijata zvýšená hygienická opatření, která měla za úkol zabránit šíření případné nákazy koronaviru. S pomocí
těchto opatření naše školka provoz nepozastavila, ale byla stále v provozu, i když se sníženým počtem dětí.
Pokračovali jsme v další naplánované práci s dětmi, i s některými omezeními jako například se zrušenými výlety
do knihovny. Jednu akci jsme však v březnu stihli, a to pečení chleba z vlastnoručně namleté mouky. Dozvěděli jsme
se něco o klasech, růstu a sklizni obilí. Vyzkoušeli jsme si mlácení obilí na mlatu, mletí a prosívání mouky, a nakonec si každé dítě vyrobilo
svůj vlastní chleba.
Duben jsme ve školce zahájili aprílovým dnem, kdy jsme vyváděli různé šprýmy a legrácky. Zorganizovali jsme narozeninovou oslavu
rodilým mluvčím, i když oba ten den narozeniny nemají. Jaké bylo jejich překvapení při příchodu do práce. Po pár minutách se školkou
rozneslo veselé zvolání dětí „apríl“. Ve třídě Dráčků plyšová kočička snášela vajíčka a třída Žirafek se na tento den proměnila v ordinaci dětského lékaře Jirky. Další dny jsme pozorovali jarní změny v přírodě a také jsme si povídali o zvířátkách ze všech koutů světa. Věnovali jsme
se přípravě tradičních Velikonoc pečením perníčků, zdobením vajíček a sázením osení. Děti ze školky se zapojily do projektu Děláme radost
potřebným, kdy malovaly obrázky pro
zdravotníky, hasiče a policisty. Z obrázků dětí se vyrábí samolepky, které se lepí
na krabičky s obědem určeným těmto
profesím. Pevně věříme, že i obrázky
dětí z Orangery dělají zdravotníkům, hasičům a policistům radost.
Závěrem přejeme za celý tým Orangery klidné dny, brzký návrat do normálního života, a především hodně zdraví.
Bc. Soňa Zamazalová

Základní škola oRangeRy
Březen u nás v ZŠ Orangery začal ve znamení chystání zápisů, jarních dílen, školohraní… a také jsme se připravovali na zážitkový pobyt
s rodiči našich žáků. Vše běželo, jak mělo, a my se radovali z nadcházejícího jara, které s sebou přináší možnost plného využití parku
ve všech vyučovacích hodinách. Na počátku března se nám nad hlavami začal vznášet stín zákeřné nemoci, která ale byla stále ještě hodně
vzdálená a nijak zásadně se nás nedotýkala – když tedy pomineme několik málo hygienických a preventivních opatření. Ještě v pondělí
jsme se ujišťovali, že školy nikdo nezavře…
Úterý 10. 3. začalo jako každý jiný den. Odučila jsem první dvě vyučovací hodiny a během přestávky jsem se podívala na SMS od manžela. „Od zitra budou zavreny skoly.“ COŽE? „Kdo to říkal? Jak zavřený? Týká se to i nás – soukromých? Na jak dlouho?“ Samozřejmě jsem
nečekala na odpovědi a od otázek, které mělo smysl mu pokládat, jsem se přesunula k těm, na které v tu dobu neznal odpověď nikdo:
„Jak to máme udělat? To budou jako prázdniny? Co si mají děti odnést domů? Jak budeme učit?“ Manžel mi odpověděl, na co mohl a děti
pochopily, že se něco děje…Další hodinu jsme si částečně povídali o tom, co to pro nás asi bude znamenat. Snažili jsme se však věnovat
i vyučování. Potom už celá situace nabrala rychlý spád. Porada s kolegy, určení základních pravidel, rozloučení s dětmi. V tu dobu jsme si
mysleli, že se bude jednat o 14 dní a že nebudou nutná žádná speciální opatření. Rodičům jsme e-mailem poslali, na co se mají s dětmi
podívat do konce týdne. Látku jsme volili opakovací/udržovací. Začal kolotoč porad, plánování, hledání… Během dalšího týdne už ale
bylo jasné, že bude třeba větší podpora a strukturovanější řešení. Ovšem stále jsme se drželi toho, že se jedná spíše o krátkodobé opatření
a nechceme našim rodinám plánovat jejich čas a zasahovat jim do soukromí. Na druhou stranu jsme cítili, že je potřeba, abychom měli
nějaké podklady a mohli na jejich základě vymýšlet další výuku. Komunikace stále probíhala po e-mailech. Zadávanou práci jsme doplnili
o odkazy pro práci na internetu a výuková videa vlastní výroby. Pomalu ale začínalo být jasné, že e-mailová komunikace není to pravé.
Začali jsme tedy hledat platformu, se kterou bychom pracovali a která by byla vhodná pro nás všechny. Aby toho nebylo málo, musela ze
zdravotních důvodů opustit naši školu paní ředitelka. Snad se nám za tři roky vrátí!
Česká republika vstoupila do nouzového stavu, zatímco my v něm byli už dávno. Blížily se zápisy, které jsme nechtěli odbýt prostým
odevzdáním přihlášek. Zápis je něco, co si většina dětí pamatuje i v dospělosti. Je to první kontakt se školou. Zrealizovali jsme tedy zápisové videohovory. Celý stát se ale dál potápěl do chaosu a nejistot. Jedněmi z nejvíce zasažených (když pominu ty, o kterých všichni víme
– lékaři, sestřičky…) byli a jsou právě rodiče. Ze dne na den se ocitli doma s plnými úvazky svých zaměstnání a dalším plným úvazkem
ve formě dětí a domácnosti. I to bylo třeba vzít v úvahu při vymýšlení a plánování výuky. Z nás učitelů se najednou stali blogeři, vlogeři,
youtubeři, influenceři… Jsme nuceni uvažovat o výuce úplně jinak. Neustále se učíme s novými programy, trávíme mnoho hodin ve snaze
ovládnout tvorbu a práci s IT technologiemi. Denně před námi rostou nové a nové otázky: Jak namotivovat děti na dálku? Co všechno děti
zvládnou? Kam uložit materiály? Jak získat práce zpět? Jak to doma zvládají? Kolik času jim to zabere?
Už je jasné, že se nejedná o prázdniny. Pokoušíme se převzít si zodpovědnost za výuku co nejvíce zpět. To s sebou ovšem nese i jisté
zásahy do chodu domácností. Výuku směřujeme do stejného časového rozvrhu, v jakém probíhá škola normálně, a to včetně odpolední
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družiny. Práci zadáváme tak, aby ji z větší části mohly děti plnit samy. Výuku podporujeme pravidelnými videohovory. Jsme stále v procesu
a snažíme se reagovat na potřeby našich žáků a rodičů, což není jednoduché, neboť každý potřebuje něco jiného. Každé dítě v domácím
prostředí reaguje jinak, každé má jiné vstupní podmínky. To, co jednomu trvá 2 minuty, jiný může dělat klidně i 20 minut. Pravdou ale je,
že našim cílem není, aby děti stihly a udělaly vše a rodiče tak suplovali naši práci. To totiž ani není možné. Chceme jim skrze námi zadané
úkoly posílat vzkazy, že někde nějaká škola je a čeká na ně, že všichni spolužáci teď právě dělají to, co oni, že jejich paní učitelka na ně
denně myslí. A myslí na ně opravdu hodně. Nevím, jak to mají jiní kolegové, ale jsem přesvědčená, že to cítí úplně stejně jako já. Já učím
pro ten proces. Pro ty chvíle, kdy společně objevujeme. Těch 45 minut v hodině je pro mě odměna za hodiny příprav předtím. Užívám si,
jak se děti s úkolem poperou, jejich „aha efekty“, společnou práci… Nic z toho teď ale není. Trávím hodiny u počítače, ale nevidím, jak děti
reagují. Denně si s třídou voláme a pokouším se něco z toho zachytit, ale je zde mnoho faktorů, které nám nepřejí. Jsou to věci, které nemohu (technika) nebo třeba neumím (nejsem youtuber) ovlivnit.
Většina lidí je v tuto chvíli nucena dělat svou práci v upravených podmínkách. My jsme nuceni dělat úplně jinou práci. Tohle není práce,
kterou jsme si zvolili. Připadám si jako kadeřnice, která po telefonu, pomocí video návodů, vysvětluje někomu, jak má udělat dokonalý střih.
Byla bych ráda, abychom si my i rodiče uvědomili, že bohatě stačí, když dětem zastřihneme konečky vlasů, nebo je alespoň učešeme, a ty dokonalé střihy uděláme hned, jak to bude možné.
I když nevíme, kdy se naše kadeřnické salony/školy otevřou, už teď máme mnoho plánů.
Pro naše školáky připravujeme příměstské tábory – některé zdarma, abychom jim vynahradili
čas, který nemohou trávit s kamarády nyní. Na říjen plánujeme plaveckou školu v přírodě a především se chystáme na velké stěhování do nové
budovy, která už se pro nás připravuje.
Přeji nám všem hlavně zdraví a schopnost
užívat si i obyčejné věci.
Za ZŠ Orangery Mgr. Barbora Honzíková

Informace z Mateřské školy DUHA
V souvislosti s vyhlášením vlády o nouzovém stavu z důvodu prevence šíření CoV - 2 rozhodl zřizovatel MŠ po dohodě s ředitelkou školy
na základě usnesení Rady MČ uzavřít MŠ od 16. 3. 2020 od 13 hodin do odvolání. Tímto usnesením jsme přijali opatření, které po dobu uzavření MŠ praktikujeme jako např. generální úklid všech prostor včetně dezinfekce, snažíme se zajistit dostatek dezinfekčních prostředků
včetně pracích gelů s tímto účinkem. Pracujeme dále na provozním chodu MŠ – připravujeme uzávěrky, vyúčtování, pravidelné fakturace
apod. Na webu MŠ byly zveřejněny informace, že si rodiče mohou vyžádat potvrzení, takzvané ošetřovné z důvodu uzavření MŠ a jak budou vyúčtovány platby.
Zápis do naší mateřské školy proběhl dne 4. května 2020. Potřebné informace k zápisu byly v dostatečném předstihu zveřejněny
na webu MŠ.
K zápisu do základní školy se mělo dostavit z naší MŠ celkem 44 dětí. Kolik z nich bude mít odklad povinné školní docházky je již
na rodičích. V každém případě jde o značný nárůst dětí, protože naše MŠ od 1. 9. 2019 otevřela v pořadí šestou třídu. Výhled je, že k zápisu
do základní školy k 1. 9. 2021 půjde již 60 až 65 dětí.
Během nouzového stavu jsme rodiče našich dětí vyzvali, aby sledovali naše webové stránky, s náměty pro ukrácení dlouhé chvíle dětí
– omalovánky, básničky, pohybové hry, hádanky, pro předškoláky pracovní listy, atd.
Doufáme, že tato nelehká doba v dohlednu skončí a my se opět všichni společně ve zdraví shledáme.
Na závěr bych chtěla popřát všem pevné zdraví a klidné dny.
Danka Exnerová, ředitelka MŠ

ROKYTKA, počernický dětský sbor
V minulém článku jsem informovala o krásné spolupráci s Bohemian Symphony Orchestra Prague (BSOP) a Bohemian Prague Choir
na projektu Carmina Burana v Obecním domě. Bohužel kvůli celé
situaci s koronavirem se musel koncert přeložit na podzimní termín,
o kterém budeme informovat. Zrušen musel být i náš Slavnostní
koncert Rokytky v Salesiánském divadle, který bude také přeložen
na podzimní nebo zimní termín.
Ale přesto, že jsou školy zavřené, nic nám nebrání zpívat si
doma. Na webu Rokytky jsme otevřeli Zpívání online. V příspěvcích pro všechna naše oddělení dáváme výuková videa s hravým
rozezpíváním, písničkami s obrázky nebo pohybem a různé další
aktivity. Děti tak mají možnost v teple domova zpívat jako s námi
na zkoušce a naučit se něco nového nebo se jen tak potěšit hudbou. Ohlasy rodičů jsou velmi milé a nás těší, že se jim aktivita líbí.
Dokonce nám někteří rodiče posílají videa, jak jejich děti zpívají

písničky s karaoke doprovodem a my z toho máme velikou radost.
Díky internetu si mohou naše hodiny vyzkoušet i děti, které
k nám do sboru nechodí a odreagovat se od školních povinností.
Každé sborové oddělení má aktivity přizpůsobené svému věku. Náš
web je www.sbor-rokytka.cz a jsme také na Facebooku.
Dnes ještě nevíme, jak bude vypadat situace v červnu, ale pokud to bude jen trochu možné, proběhne zápis do sboru a případně
ukázkové hodiny, o kterých budeme informovat na plakátcích a letácích. Také doufám, že proběhne tradiční opékání buřtů pro naše
sborové děti.
Přeji všem příznivcům sboru a čtenářům zpravodaje, aby toto
období přečkali ve zdraví. Budeme se těšit na setkání při nějaké naší
akci v příští sezóně.
Andrea Čančarová Houfková, sbormistryně Rokytky
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Jak se učí v době mimořádných opatření
- distanční vzdělávání v naší ZŠ
Současná mimořádná situace v oblasti výuky na základních školách vyžaduje od dětí i rodičů nemalé úsilí vypořádat se s řadou novinek.
Pro zajištění dobře fungujícího domácího rozvrhu je nutné zkoordinovat povinnosti rodičů, a to jak pracovní, tak i rodinné, ale i nový
způsob výuky našich žáků. To vše si klade značné nároky na technické vybavení domácností, schopnosti a ochotu učit se novým věcem
a samozřejmě nemalou dávku pochopení a trpělivosti.
Nejinak jsou na tom i naši pedagogové. Distanční vzdělávání pro ně přináší podstatně větší časovou a technickou náročnost. Přípravy
učiva, jejich strukturování, opravy zadané práce, poskytování individuální zpětné vazby, mnoho druhů komunikace, využívání nových
technologií, a v neposlední řadě vstřícnost a lidský přístup utváří každodenní pracovní náplň našich učitelů.
Základním zdrojem informací pro výuku jsou týdenní učební
plány pro jednotlivé ročníky a předměty dostupné na webových
stránkách školy. Doplňující materiály, jako jsou prezentace či zvukové komentáře k výuce, jsou průběžně zasílány prostřednictvím
emailových zpráv.
Pro možnost audiovizuální komunikace škola jednotně zvolila prostředí ZOOM, ve kterém mají žáci možnost konzultací se
všemi pedagogy, vzájemné komunikace či případné online výuky. S vědomím problematiky, kterou tento způsob komunikace
přináší, není pro děti jeho používání nezbytnou povinností.
V rámci zjednodušení zpětné vazby a ověřování znalostí žáků
zábavnější formou jsme se rozhodli k tvorbě interaktivních testů
a cvičení v programu Alf.
Věříme, že nastavený systém nám všem pomůže zmírnit nepříjemnosti spojené s aktuálně nezbytnou potřebou distančního
vzdělávání a poskytne důležitou podporu žákům a potřebnou
pomoc rodičům v domácí výuce.

Ing. Alena Vyskočilová, Mgr. Jiří Schwarz

Nová škola – přání či realita
Dlouho očekávaná výstavba nových budov základní školy v Dolních Počernicích vzbuzuje mezi veřejností řadu diskusí. Tak jako každý nový
projekt má i tento své zastánce a odpůrce. Potřeba nové školy je však z dlouhodobého hlediska nezbytnou nutností.
V současné době se děti vyučují již ve třech budovách. Kmenovým třídám musely postupně ustoupit nejen všechny odborné učebny,
ale i další prostory (dílny, chemická laboratoř, sborovna II. stupně, odborná učebna přírodovědných předmětů, cvičná kuchyňka, družina).
Počet žáků se v důsledku demografického rozvoje Dolních Počernic za posledních deset let téměř zdvojnásobil. Postupný nárůst počtu
žáků znázorňuje následující tabulka.
Stavy žáků k 30. 9. pro školní rok:
08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

174

186

203

221

243

273

285

280

312

324

332

Rovněž s tím související maximální kapacity základní školy, školní družiny a školní jídelny musely být postupně navyšovány, a to z původních: ZŠ – 235, ŠD – 25, ŠJ – 155 až na současných: ZŠ - 350, ŠD - 150, ŠJ – 350. Také životnost budovy II. stupně a školní tělocvičny je
po pěti letech opakovaně prodlužována. Komplikace pro přijetí všech místních budoucích prvňáčků také nastanou v nejbližších letech, až
se plně projeví navýšení kapacity MŠ Duha.
Termín zahájení výstavby nové školy je bohužel neustále oddalován. Současný projekt, který byl vybrán z několika možných variant,
vychází z reálné výše přidělených finančních prostředků, potřeb školy, zadání zřizovatele a nutnosti etapizace výstavby.
V projektu navržené umístění budov v zadní části řešeného pozemku, související dopravní situace, bezpečnost dětí při vstupu do areálu i vnitřní dispozice budov reflektují výše uvedené požadavky.
Jistě je v silách projektantů zapracovat drobné potřebné úpravy, ale v této fázi již rozhodně není na místě řešit změny v rozmístění budov či dokonce přemístění školy na úplně jiný pozemek. Výše přidělených finančních prostředků bohužel neumožňuje srovnání se školami
ve Švýcarsku, realizaci divadelního sálu ani další dle našeho názoru nereálná přání.
Každá stavba takového rozsahu s sebou samozřejmě přináší průvodní negativní jevy pro obyvatele konkrétní lokality. I přes to bychom
je rádi požádali o vstřícnost a pochopení těchto nezbytných změn, bez kterých se výstavba nové školy bohužel uskutečnit nedá.
Vždy se najdou různé skupiny lidí, kteří budou s projektem více či méně souhlasit a přáním všech nelze nikdy vyhovět. Neoddiskutovatelným faktem, který by měl být pro nás všechny prioritou, však nadále zůstává akutní potřeba výstavby nové školy.
Pevně tedy věříme, že nová škola nezůstane pouze naším přáním, ale stane se již brzy realitou.

Ing. Alena Vyskočilová, Mgr. Jiří Schwarz
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N e př e h l é d l i jst e?

Kresba: Roman Franta

Týká se strany 14 a všech povzbuzujících zpráv tohoto čísla.
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