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ZMČ Praha – Dolní Počernice 
schválilo na  svém zasedání dne 
4. 5. 2020 rozpočet MČ Praha – 
Dolní Počernice na rok 2020. Pří-
prava tohoto rozpočtu proběhla 
ve  standartních podmínkách, 
jeho projednávání a  schvalování 
však nikoliv. Jednání ZMČ bylo 
svoláno dvakrát, ale ani v jednom 
z těchto termínů se je nepodařilo 
uskutečnit z  důvodu probíhající-
ho nouzového stavu. Právě tento 
stav inicioval některé zastupite-
le k  projevení svých názorů, že 
v  tuto dobu nelze schválit roz-
počet v předložené podobě. Pře-

desílám, že návrh rozpočtu byl řádně a v zákonné lhůtě zveřejněn 
a nikdo z veřejnosti ani z  řad členů ZMČ k němu nevznesl žádné 
připomínky. Následná tvrzení, že rozpočet nelze v předložené po-
době schválit, nemělo žádnou oporu, neboť v době jeho projedná-
vání v ZMČ nikdo neuměl, ani nemohl predikovat, ani kvantifikovat 
návrhy na jeho změnu. ZMČ zaznamenalo pouze jedno doporuče-
ní na úpravu předkládaného rozpočtu, o kterém však nebylo ani 
hlasováno, neboť toto doporučení postrádalo formu protinávrhu 
k  navrženému usnesení. Rád bych připomenul, že rozpočet naší 
MČ na r. 2020 zajišťuje bezproblémový chod MČ pro letošní rok 
s  jedinou poznámkou, že některé jeho kapitoly budou posíle-
ny až ve  II. pol. r. 2020 z  finančních prostředků, které obdržíme 
od HMP jako navrácenou daň, kterou jsme odvedli z naší hospo-
dářské činnosti.

Obavy některých zastupitelů o  nemožnosti schválit rozpočet 
v předkládané podobě se projevily jako liché, neboť nadpoloviční 
většina členů ZMČ pochopila výklad starosty, že rozpočet je možno 
v průběhu roku upravovat podle vývoje jeho jednotlivých kapitol, 
tedy i s možným dopadem krizového stavu.

Většinu připomínek k rozpočtu MČ lze aplikovat i na naše pří-
spěvkové organizace, tedy ZŠ, MŠ a Oáza. Ředitelé ZŠ a MŠ jedno-
značně sdělili, že nebudou návrhy svých rozpočtů měnit, neboť 
jsou schopni v zásadě dodržet rozpočtové ukazatele, popřípadě je 
měnit formou úprav rozpočtu. Na tomto místě bych chtěl konstato-
vat, že provádění úprav rozpočtu v průběhu fiskálního roku je nejen 
u naší MČ zcela běžné, ale tyto úpravy provádí HMP a všechny jeho 
městské části.

Nejzávažnější problémy jsme zaznamenali u projednávání nově 
zřízené příspěvkové organizace Oáza. Ta představila svůj návrh roz-
počtu, který byl postaven na základě její předpokládané činnosti, 
kterou však v době pandemie nemohla vykonávat a nemohla ani 
v tomto důsledku stabilizovat svůj program s výhledem do dalších 
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měsíců, když nebylo zřejmé, kdy bude nouzový stav ukončen a ži-
vot v naší republice se dostane do normálních kolejí. Navíc tato or-
ganizace nemohla čerpat ze zkušenosti z minulých let a opírat se 
o prověřené údaje zejména ve finanční oblasti. Nakonec byly rozpo-
čty všech našich příspěvkových organizací schváleny a já jsem pře-
svědčen, že výsledky jejich hospodaření nezavdají příčinu k tomu, 
aby se jimi naše samospráva musela znepokojovat. 

K  vlastnímu návrhu rozpočtu, který níže uvádím, upustím 
od  jeho podrobného komentáře. Pokud by kdokoliv z  obyvatel 
naší MČ měl zájem o bližší informace, může kontaktovat mne nebo 
Ing. Konejla z ekonomického odd. ÚMČ. Rádi vám je poskytneme.

 Zbyněk Richter, starosta

Informace z jednání zastupItelstva a rady 
mČ praha – dolní poČernIce
zmČ praha – dolní počernice na svém zasedání dne 4. 5. 2020

projednalo
-  podnět MČ Praha – Štěrboholy na  pořízení změny ÚP v  části 

VRÚ Štěrboholy - jihovýchod. K  tomuto bodu nebylo přijato 
žádné usnesení.

schválilo
- rozpočet MČ na r. 2020
- střednědobý výhled rozpočtu MČ na r. 2021-25

1) 
a)  rozpočet mČ praha – dolní počernice na rok 2020  

v hlavní činnosti:
    objem příjmů 24 092 tis.Kč 
    objem výdajů 27 218 tis.Kč
    saldo příjmů a výdajů - 3 126 tis.Kč 
    financování (saldo tř. 8)    3 126 tis.Kč

b)  rozpočet mČ praha – dolní počernice na rok 2020  
v hospodářské činnosti:

    výnosy 10 104 tis.Kč
    náklady 2 929 tis.Kč
    hospodářský výsledek 7 175 tis.Kč 
    zapojeno do rozpočtu MČ na rok 2020 (pol. 4131) 47 00 tis.Kč
    zisk z předcházejících let

zmČ praha – dolní počernice schválilo 

2)  
 rozpočet účelového fondu zaměstnanců  
mČ praha - dolní počernice na r. 2020 v kč

plánované příjmy:
zůstatek z r. 2019 183 719,41
2.5 % odvod mezd z HČ 224 800,00
příjmy na úrocích 200,00
příjmy celkem 225 000,00

plánované výdaje:
příspěvek zaměstnavatele do PF 48 000,00
příspěvek na stravování 109 291,00
poplatek spořitelně 300,00
dárkové poukázky Velikonoce, Vánoce 51 000,00
rezerva 16 409,00

výdaje celkem 225 000,00

Předpokládaný zůstatek fondu k 31. 12. 2020 183 719,41 Kč

- rozpočty příspěvkových organizací MČ – ZŠ, MŠ a Oáza
- dodatky ke zřizovacím listinám ZŠ a MŠ
- zrušení Výboru Kultury a propagace ZMČ
- ustavení Redakční rady DPZ

souhlasilo
-  s umístěním díla výtvarníka Patrika Hábla „Stíny“ na zeď místní-

ho hřbitova v ul. U Koní

vyslovilo
-  poděkování Krizovému štábu za pracovní nasazení v průběhu 

pandemie
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rmČ praha – dolní počernice v období od 7.4. do 2.6. 2020 mj.:

projednala
-  žádosti o prominutí nájemného v objektech MČ z důvodu vy-

hlášení nouzového stavu
- žádosti na využití dotačních titulů ve prospěch naší MČ
- závěrečný účet MČ bez připomínek
- žádost na zkapacitnění stavby 510 Pražského okruhu
-  možnosti zlepšení informovanosti obyvatel MČ v průběhu kri-

zových stavů
-  žádost MHMP a souhlasila s možností dočasného umístění lidí 

bez domova v autokempu Sokol za podmínek stanovených ra-
dou MČ

- podmínky provozu školy v krizovém období s ředitelem ZŠ

zabývala se
- úpravami rozpočtu MČ
- podněty občanů v souvislosti s využíváním volného času
-  možnostmi spolupráce se spol. Central Group s.r.o. ve věcí uva-

žované bytové zástavby v jižní části Dolních Počernic
- stížnostmi občanů na činnost Krizového štábu
- úpravami dopravního značení v MČ
- zahájením rekonstrukce ul. Nad Rybníkem In
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Ukončení činnosti Krizového štábu
Vážení spoluobčané,
v  minulém čísle DPZ jste si mohli přečíst článek mého zástupce 
MUDr. Pavla Bočka o zřízení Krizového štábu a jeho činnosti. Dnes 
si vám dovoluji sdělit, že činnost Krizového štábu byla k 19. 5. 2020 
ukončena. Období koronaviru nebylo nijak lehké, ale mám zato, že 
u nás v Dolních Počernicích jsme tuto situaci zvládli celkem dobře. 
To, že Krizový štáb již nepracuje, neznamená, že byl zrušen. Stále 
evidujeme pokyny a  nařízení vyšších orgánů a  v  případě potřeby 
se u nás v Dolních Počernicích jimi budeme řídit. Máme dostatečné 
zásoby ochranných prostředků pro případ návratu krizového obdo-
bí, ale to si samozřejmě nepřejeme. Také máme zbylé fi nanční pro-
středky z dotace od HMP, které nám byly účelově přiděleny na boj 
s koronavirem. Tyto fi nanční prostředky budou řádně vyúčtovány 
při fi nančním vypořádání s HMP v prvních měsících r. 2021. 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem členům Krizového 
štábu za nasazení, se kterým po celou dobu jeho fungování praco-
vali a za vyrovnání se se všemi potížemi, které se v této souvislosti 
vyskytovaly. Také děkuji všem našim občanům, kteří si vážili naší 

práce a  nezřídka to ocenili osobním, nebo písemným poděková-
ním. Velmi si vážím též spolupráce s Hl. m. Prahou a MČ Praha 14, 
díky níž jme byli včas informováni o všech možnostech a povinnos-
tech v souvislosti s pomocí obyvatelstvu.

Nemohu zapřít, že jsme se setkali i s negativ-
ními ohlasy na  naši činnost, které se týkaly 
zejména opomenutí informovat některé naše 
občany v dostatečné míře o možnostech zís-
kat ochranné prostředky apod. Z  těchto re-
akcí, byť někdy nevybíravých, jsme se do bu-
doucna poučili.

V  následné době doporučuji všem našim 
obyvatelům, aby již čerpali veškeré další infor-
mace z  dostupných medií a  přeji nám všem, 
abychom se k  podobným situacím, kterým 
jsme čelili od poloviny března, nemuseli vracet.

 Zbyněk Richter, starosta

- ukončením působnosti MUDr. Bire v zubní ordinaci k 30. 6. 2020
- přípravou 11. zasedání ZMČ
- nařízeními vlády ČR v souvislosti s výskytem koronaviru
- přípravou zakázky na údržbu veřejné zeleně v MČ
- žádostmi občanů na výstavbu a úpravy jejich RD
- stavem veřejného pořádku v MČ

schválila
-  smlouvu o dílo na zpracování žádosti na provoz Komunitního 

centra
- přerušení a obnovení provozu MŠ DUHA v období koronaviru
-  vypsání veřejné zakázky na stavební úpravy čp. 366 za účelem 

vybudování Komunitního centra v tomto objektu
- účetní závěrku MČ za rok 2019
- nový Návštěvní řád zámeckého parku
- program 12. zasedání ZMČ

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

 ÚMČ

Koronavirová krize naštěstí neměla 
negativní vliv na život labutí...
 Foto MUDr. Pavel Boček

Koronavirová krize naštěstí neměla 
negativní vliv na život labutí...
 Foto 
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v  době koronavirové krize si o  emocích a  pomoci ob-
čanům na  celostátní úrovni povídal mudr.  pavel Boček 
s paní doc. phdr. Bc. Ivou poláčkovou Šolcovou, ph.d.

Pandemie a  hrozba infekce novým virem Covid-19 vlastně byla 
určitou zkouškou, se kterou jsme se doposud ve společnosti ne-
setkali. Jak rychle jste Vy sama na tuto situaci reagovala, osobně 
a následně profesně?

Jako všichni ostatní. Z hodiny na hodinu jsem zrušila přednášky pro 
studenty a  zavřela kancelář. Jako hodně lidí jsem byla tak trochu 
v šoku z překvapivé, nové, nečekané a neznámé situace. Informace 
byly závažné, byla to rychlá ledová informační smršť. S kolegy z Psy-
chologického ústavu jsme rychle naznali, že je potřeba informovat 
nejenom o medicínském a epidemiologickém pohledu na nouzový 
stav a karanténu, ale že je třeba informovat i o tom, co karanténa, 
izolace a omezení způsobuje v rovině psychiky. Tři dny po vyhlášení 
nouzového stavy jsme vydali prostřednictvím Facebooku sérii „ne-
vyžádaných rad a postřehů“, které se vztahovaly k prožívání člově-
ka a skupiny osob v izolaci. Úplně obyčejně a stručně jsme popsali, 
co je možné, že lidé prožívají, co se bude v  jejich nitru dít dál, co 
by jim a  jejich bližním mohlo pomoci a  jak zvládnout vlastně tu 
psychickou rovinu izolace a omezení. Výhodou bylo, že jsme měli 
data z izolačních studií simulovaného letu na Mars, z nichž nejdelší 
trvala 18 měsíců, tudíž jsme měli o co postřehy a rady opřít. Našli 
jsme řadu paralel mezi izolací v  souvislosti s  meziplanetárním le-
tem a celostátní karanténou. Naše příspěvky měly obrovské dosahy 
a sdílení, bylo evidentní, že pro lidi srovnání s astronauty a pobytem 
v kosmické lodi bylo vlastně zajímavé, inspirativní a v mnoha ohle-
dech přiléhavé.  

Co bylo cílem vašich aktivit, respektive aktivit i  Vašeho ústavu 
a komu Vaše pomoc byla hlavně určena?

My jsme si žádné cíle nestanovili, chtěli jsme jen obyčejně a lidsky 
informovat veřejnost, že izolaci lze v  relativní pohodě zvládnout 
a že i posádka vybraná pro simulaci meziplanetárního letu přežila 
rok a půl dlouhou izolaci a omezení v dobré kondici a duševní po-
hodě. A samozřejmě že i členové posádky byli občas skleslejší, roz-
mrzelejší, ne každý den byl posvícením, chyběli jim přátelé a blízcí, 
čerstvý vzduch, sluníčko, čerstvé potraviny, ale zvládli to, a to simu-
lační modul rozhodně není pětihvězdičkový hotel a nemohli z něj 
(na rozdíl od nás) vystrčit ani nos. Naše pomoc, pokud tomu lze vů-

bec takto říkat, byla tedy hlavně informační a založená na datech 
a vědeckém poznání. Postupně jsme se zapojili i do dobrovolnické 
práce na aplikaci Covid-19, protože těch informací už bylo tolik, že 
bylo potřeba někde sdružit informace, které byly platné, ověřené 
a  aktuální a  zároveň stačilo, že si je člověk přečetl jednou denně 
za pár sekund v telefonu a mohl s klidem vypnout televizi, aniž by 
měl dojem, že mu něco uteklo.    

Každý jedinec asi má určitý „práh strachu“ či typy strachu jinak 
nastaveny. Převažoval obecně strach z té vlastní nemoci či ze so-
ciální izolace? Často jsem se setkal s lidmi, jejichž strach vycházel 
spíše z obavy, že když budu nakažený, budou si na mě ukazovat 
prstem.

Ono je vlastně jedno, čemu lidé svůj strach připsali, zda viru, oba-
vě o  svůj život nebo o  život svých blízkých, obavě o  ztrátu práce 
či životního stylu, obavě z  reakce jejich okolí… Podstatné je, že 
pokud mohli, zůstali doma a  nechali tak prostor zdravotnickým 
i státním institucím pro vytvoření systému pomoci. Strach je dobrý 
rádce a vede nás ke změně chování, které zvyšuje šance na přežití 
nás jako jedinců i nás jako společnosti. Strach, který byl ze začátku 
podle mého názoru spíše součástí šokové reakce spolu s řadou ji-
ných emocí a prožitků z rychlých nařízení vlády a s tím souvisejících 
změn, postupně odezněl. Význam vybuzování strachu pominul, 
systém nějak funguje, pomůcek je dostatek, všichni lidé vědí, co 
mají dělat, mají dostatek informací nebo vědí, kam se pro ně mají 
obrátit. Celospolečensky vyvolaný strach nám dal čas zalátat mate-
riální díry, často opravdu s jehlou v ruce, a vystavět systém pomoci 
– zdravotnické, psychologické, sociální, institucionální. 

K té druhé části otázky si myslím, že postupem času onemoc-
nění Covid-19 přestává být stigmatem, ale jde to pomalu. Když 
řeknu, že můj tchán aktuálně leží s covidem na infekčním v Moto-
le, obvykle si lidé o pár krůčků poodstoupí a pak se teprve zeptají, 
jak je na tom (mimochodem výborně). Obavy a obezřetnost tedy 
zůstávají a přetrvávají ruku v ruce s bezpečnějším chováním, mám 
na mysli důraz na hygienu a ohleduplnost vůči svému okolí. Nyní 
spíše vnímám potřebu povzbudit lidi a  dodat jim sebevědomí 
a sebedůvěru jít ven, aby si izolací nezpůsobili závažnější potíže, 
než které by jim kdy způsobil koronavirus. Sociální izolace a od-
kládání sociálního kontaktu, ať už se jedná o pravidelnou návště-
vu lékaře, nebo setkávání s  přáteli, je velkým rizikem. Zákaz so-
ciálního kontaktu, sociální vyloučení bylo a je používáno vlastně 
jako jeden z  těch nejpřísnějších trestů, je prožíváno jako bolest, 
je frustrující a  provázejí jej pocity bezmocnosti, marnosti až ne-
tečnosti. Člověk je sociální bytost, sociální blízkost vyplavuje řadu 
významných, pro pocit životní spokojenosti důležitých, hormonů 
a neurotransmiterů, a zamezení „bytí ve společnosti“ je ohrožující 
spíše v tom dlouhodobém horizontu. Pro mě a pro odborníky bylo 
omezení sociálního kontaktu nejméně přijatelné pro umírající, lidi 
vysokého věku nebo malé děti v nemocnicích. Neumím si před-
stavit míru zoufalství a bezmoci z  toho, že nemohu na návštěvu 
k člověku, který umírá nebo k dítěti, které mě potřebuje. Lidé, kteří 
jsou zdraví a  nebyli v  karanténě, si nějaké sociální kontakty do-
volili, takže naštěstí ta sociální izolace pro většinovou společnost 
netrvala dlouho. Pro zranitelné ale dlouhodobá sociální izolace 
může být devastující.  

Mohl stav pandemie u lidí, kteří trpí psychickými problémy, jejich 
obtíže prohloubit či naopak tou závažností jejich potíže bagate-
lizovat? 

Doc.  PhDr.  Bc.  Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.  je vědeckou pra-
covnicí v Psychologickém ústavu Akademie věd ČR a předná-
ší psychologii na Fakultě humanitních studií UK a na Pražské 
vysoké škole psychosociálních studií. Oblastí jejího zájmu jsou 
především afektivní procesy (emoce a regulace emocí), sociální 
a mezikulturní psychologie, kosmická psychologie a psycholo-
gie celoživotního vývoje.

Od roku 2013 žije v Dolních Počernicích a v roce 2018 se 
stala zastupitelkou za koalici Dolní 2018.

V průběhu pandemie koronavirem se stala odbornou po-
radkyní několika týmů v  oblasti psychologické a  psychické 
podpory obyvatel (je např. poradkyní mobilní aplikace Koro-
navirus COVID-19). V době nouzového stavu byla hostem série 
rozhovorů pro pořad České televize Linka 1212, na které se mů-
žete podívat na webu pořadu v záložce Zvěd v izolaci.
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Bagatelizovat bych neřekla, ale je pravda, že jsem zaznamenala 
výpovědi terapeutů, kteří si povšimli, že se některým skupinám 
jejich klientů, kteří například trpí úzkostmi spojenými se sociálním 
kontaktem (podávání rukou, pobyt ve společnosti) nebo třeba eko-
logickou úzkostí a  žalem, v  době izolace ulevilo. Příčiny, které je 
zúskostňovaly, utichly (auta, letadla, nucená sociální komunikace, 
konzumní nakupování ad.). Navíc velká část terapeutů, interventů, 
psychologů v době pandemie fungovala online a většinou zdarma, 
a nejen pro své stávající klienty. Vznikly nové linky pomoci nebo stá-
vající linky krizové intervence významně posílily služby (linky pro 
seniory, děti, celostátní linka 1212, ad.), tudíž o osoby s psychickými 
problémy, anebo rozlady vyvolanými izolací, bylo, myslím, velmi 
dobře postaráno. Extrémně složitý byl ale nouzový stav pro sociál-
ní okolí a blízké osob s nějakou závažnou potíží, onemocněním či 
handicapem, kdy omezení až úplné „vypnutí“ služeb, ať už šlo o léč-
bu, rehabilitace, vzdělávání, socializační a komunitní služby, kladlo 
na pečovatele vysoké nároky a nebylo moc možností, jak jim ulevit 
a pomoci.     

Byly rozdílné reakce na celou situaci ve městech a na venkově?

To nevím, ale z  výzkumů, které mám k  dispozici ohledně zvládá-
ní doby karantény a nouzového stavu, to moc nevyplývá. Lidé šili 
roušky a  snažili se nějak pomáhat svému okolí bez ohledu na  lo-
kaci, volební preference, věk nebo pohlaví. V některých ohledech 
mohl být život ve městě jednodušší – dostupnost široké variability 
obchodů s  potravinami, zdravotnických zařízení, dovozu nákupů 
a pomoci, anonymita nakažených. V jiných ohledech zase karanté-
na a nouzový stav byl jednodušší na venkově – dostupnost přírody 
a  volného pohybu, možnost bezrouškových procházek a  sportu, 
distribuce pomoci v malých obcích, kde se všichni znají. Obecně ale 
myslím, že se ty reakce ve městě a na venkově vyvíjely podobně. 

Jak pomohly sociální sítě překonávat izolaci a  nemožnost se 
scházet, shromažďovat? 

Určitě pomohly, ale jen jako jeden z mnoha nástrojů komunikace 
pro ty, kteří jsou zvyklí je používat. Stejnou, a asi významnější roli, 
sehrály další komunikační kanály jako je telefon, SMS, videozprávy, 
konferenční hovory a videohovory, emaily a další formy online ko-
munikace.

Jak jste se orientovala v tom obrovském množství většinou nega-
tivních zpráv a neměla jste pocit, že masmédia trochu zneužívají 
situace v honbě za senzací, resp. se podílejí v šíření ještě většího 
strachu? 

To si nemyslím, naopak si myslím, že zvláště veřejnoprávní média 
se snažila maximálně podávat objektivní a ověřené informace. Spíš 
jsem obdivovala nasazení novinářů, jejich obětavost i respekt vůči 
odborníkům, choulostivým a zraňujícím informacím. Nikdo z nich, 
podle mne, nechtěl vydávat senzační, mylné, chybné či zbytečně 
zastrašující zprávy. Z mých setkání s médii v době nouzového sta-
vu rozhodně nemám pocit senzacechtivosti. Covid-19 plnil a  plní 
stránky a  zpravodajství přece nejenom u  nás, ale ve  všech světo-
vých médiích, ať se kouknete na BBC nebo Al Jazeeru.  Vlastně jsem 
byla potěšena rychlou reakcí České televize s programem Učí(t)elka, 
i programem pro seniory. A jasně, úkolem médií je šířit zprávy, to, že 
jsou negativní, monotematické, dominující, není jejich chyba, pros-
tě to tak bylo. Navíc, velká část lidí měla „dost“ tak během jednoho 
týdne a k médiím začala přistupovat velmi výběrově.

Je něco, co byste rozhodně, pokud by přišla druhá vlna pandemie, 
chtěla dělat jinak?

Asi ani ne, mám dojem, že spíš bych si chtěla uchovat nějaké střípky 
z toho, co už jsem málem zapomněla, že existuje. Všímavost, zauja-
tost lidí životem, laskavost a ohleduplnost, kterou jsem naposledy 
prožívala po revoluci. Chci si uchovat hrdost a pocit naděje z neuvě- 
řitelné energie, ukázněnosti a  samostatnosti dětí, dospívajících 
a  mladých dospělých, kteří s  bravurou zvládli domácí školu, pří-
pravu na přijímačky, maturity, zkoušky a neremcali, nedělali žádné 
problémy a  potíže. Myslím, že v  mnoha oblastech byli dospělým, 
seniorům a společnosti velkou oporou. A nezapomenu na nezdol-
nost a sounáležitost napříč generacemi, povoláními, zeměmi, ať už 
v dobrovolnictví, v práci nebo v každodenním zvládání izolace.

A na závěr trochu osobní otázka o strachu. O emocích jste publi-
kovala mnoho statí. Z čeho Vy osobně máte největší strach?

Jsou různé druhy strachu. Rychlý strach, úlek, naše pradávná vý-
bava, který si neuvědomujeme, ale zajistí, že uskočíme těsně před 
autem, které by nás jinak zajelo, a my si jen zpětně oddychneme, že 
jsme zase jednou měli kliku. Tenhle strach je největší, je strachem 

o  život člověka, funguje automa-
ticky bez našeho přičinění. Pak je 
další skupina strachů, obav, úzkostí, 
hrůz, které si do značné míry vytvá-
říme sami v  souvislosti se situace-
mi, které ještě nenastaly a  některé 
možná ani nenastanou. Tyto stra-
chy mám všední, jako každý jiný, 
a  nikterak je nehierarchizuji, jsou 
důležité, protože nám pomáhají 
aktivizovat se nebo naopak zastavit 
s ohledem na námi předpokládaný 
běh a  vývoj budoucích událostí. 
Mám obyčejné malé strachy a oba-
vy pracovní, vztahové, osobní, tedy 
strachy ze ztráty někoho blízkého, 
z  vlastního selhání nebo bezmoc-
nosti a prázdných rukou.  

Za rozhovor děkuje  
MUDr. Pavel Boček
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„dvakrát měř, jednou řež aneb nová škola - přání a realita z pohledu generací“

aneb
„Nová škola – přání a realita z pohledu generací“

Komentář k článku 

V posledním čísle zpravodaje (3-4/2020) jsme si v příspěvku „Nová 
škola – přání či realita“ (str. 26) přečetli o akutní potřebě výstavby 
nové školy. Dovolte nám na slova pana ředitele Schwarze a paní in-
ženýrky Vyskočilové navázat.

výstavbu areálu nové školy považujeme tak jako všichni, kterým 
záleží na vzdělávání a kvalitě života v Dolních Počernicích, za jedi-
nečný historický úkol. A právě proto je pro nás její architektonic-
ká a urbanistická kvalita stěžejní. Vždyť u tak důležité a rozsáhlé 
realizace přece nejde jen o uspokojení naší aktuální, a bohužel již 
řadu let velmi akutní potřeby. Jde zároveň o  to, zda stavba bude 
pro příští generace dědictvím, za  které nám budou vděčni, nebo 
zda půjde jen o urgentní záplatu na náš léta odkládaný problém, 
která může být v budoucnu na obtíž. Pro příklady nemusíme chodit 
daleko.  

Současný projekt nové školy bohužel nesnese srovnání ani 
s  historickou zástavbou centra obce, ani se školními budovami 
ve Švýcarsku a žel ani s řadou nových staveb v Čechách. Rozhodně 
to však není otázka financí, která degraduje náš projekt do spod-
ních pater kvality. finanční limity jsou pochopitelné – má je ka-
ždý projekt. O to více je třeba hledat chytrá řešení a inspirovat 
se dobrými nápady v  již realizovaných stavbách. Je nasnadě, že 
samostatný společenský sál je ve škole investičně těžko odůvodni-
telný. Pokud je ale k uvedenému účelu možné využít dobře navrže-
nou jídelnu, jako v mimořádně vydařené realizaci v Psárech, vzniká 
tím skvělá přidaná hodnota za malých dodatečných nákladů. Dal-
ším příkladem logického a  hospodárného propojení funkcí, který 
se dnes běžně praktikuje, je jídelna samostatně přístupná ke stra-
vování seniorů. Podobných inteligentních a  inspirativních řešení, 
která dokazují, že se nejedná o nereálná přání, ale naopak realitu 
i v českých podmínkách, najdete dnes celou řadu (více na naší FB 
stránce: https://www.facebook.com/ObecnaSkolaDP/).

Jako členka Redakční rady DPZ jsem měla možnost si přečíst článek 
od spolku Obecná škola dolnopočernická a nedá mi to, abych ho 
nechala bez reakce. Nabízí totiž velice jednostranný pohled.

Pro člověka neznalého věci se může zdát, že stačí „pár změn 
v projektu“ a škola by mohla uspokojit všechny. Jenže tak jednodu-
ché to není. K objektivnímu posouzení situace totiž v článku chybí 
to „b)“:

- MČ není investor ani nevybírala projektanta
-  nikdy nelze vyhovět všem, především v otázkách umístění školy, 

vizuálního vzhledu, velikosti sportovišť, kulturního vyžití a dalších 
potřeb školy, každý má svůj subjektivní názor

-  projekt školy samozřejmě splňuje všechny hygienické a  staveb-
ní předpisy a požadavky moderní doby na udržitelnost projektu 
nové školy

-  vedení školy v  průběhu tvorby projektu průběžně projednávalo 
své připomínky a požadavky s investorem a projektanty

-  kvůli odvolání několika občanů bylo pozastaveno územní řízení, 
předpokládá se však, že po vyřešení relevantních námitek v dané 
lhůtě bude územní rozhodnutí (ÚR) vydáno 

Z pohledu budoucích generací navíc přece nejde jen o ekono-
mické, potažmo politické hledisko. U stavby prioritní společen-
ské důležitosti by mělo v první řadě jít o zdravé životní prostředí 
a trvalé hodnoty respektující vývoj společnosti. Stavíme projekt, 
který změní podobu centra naší obce a bude formovat myšlení, es-
tetické vnímání, znalosti, postoje, společenský, kulturní a sportovní 
život nejen našich dětí a vnoučat, ale ovlivní celou řadu dalších ge-
nerací. Máme jedinečnou příležitost a spolu s ní i velkou zodpo-
vědnost. A právě ta by nás měla vést k uvážlivému „dvakrát měř, 
jednou řež.“

Kdy víc bychom si měli vzít moudrost našich předků k srdci, než 
u tak významné veřejné stavby jakou je škola. Kdy víc bychom měli 
pečlivě zvážit hospodárné a efektivní využití financí a všech zdrojů 
než v době ekonomického propadu po koronavirové krizi. Kdy víc 
bychom měli minimalizovat negativní dopad budov a dopravní ob-
služnosti na životní prostředí a kvalitu života než v době ohrožující-
ho sucha a závažných klimatických změn.

opravdu chceme za každou cenu realizovat projekt, který 
v mnoha směrech nesplňuje nároky současnosti a není v soula-
du s principy udržitelného rozvoje?

Čekali jsme 20 let. Nyní je realizace nové školy prioritou i pro ve-
dení Magistrátu hl. m. Prahy. Záleží jen na politické vůli obce, potaž-
mo na každém z nás, jak se k jedinečné historické výzvě postavíme. 
Buďme zodpovědní k sobě i k budoucnosti!

Za Obecnou školu dolnopočernickou
Regína Novotná a Josef Nožička

Občanskou iniciativu podporuje Nadace Via 
v programu Živá komunita.

-  toto je v  pořadí už třetí studie nové ZŠ, tato je nyní zpracována 
v dokumentaci pro ÚR a odsouhlasilo ji ZMČ Praha - Dolní Počer-
nice

-  jakékoliv další oddalování a zdržování výstavby bude mít negativ-
ní důsledky na neustále se zvyšující kapacitní nároky školy a může 
vést znovu k neuskutečnění projektu a přesunutí financí investora 
jiným směrem

-  další požadavky na změnu projektu či dokonce novou architekto-
nickou studii a s tím spojené navýšení financí, jak na vypracování 
studie, tak i případně nákladů na výstavbu, si dle vyjádření MHMP 
bude MČ muset hradit sama, což není v  současné době reálné 
a navíc by to znamenalo fatální zpoždění výstavby 

 
Je potřeba se zamyslet, zda neuvážené jednání a blokování vý-

stavby není pro novou školu spíš „medvědí služba“. Je samozřejmě 
potřebné a žádoucí najít ty nejlepší možnosti (a někdy také kom-
promisy) v oblasti dopravní obslužnosti apod. Řadu připomínek lze 
ale řešit i v průběhu stavby a není nutné zastavit kvůli tomu celou 
výstavbu.
 Markéta Brožová
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Magistrát HMP - Odbor ochrany prostředí (dále jen OOP) pokračuje 
ve svých aktivitách, kterými sleduje navrácení vodních toků, nádr-
ží, ale také pozemků blíže k přírodě. Hlavním cílem této činnosti je 
udržení vody v krajině a zpříjemnění pobytu Pražanů v lokalitách, 
které jsou předmětem jejich mnohdy rozsáhlých revitalizací. My 
máme to štěstí, že se město zaměřilo na  naše katastrální území 
a jeho blízké okolí. Stačí vyjmenovat již realizované akce a nestačí-
me se divit, kolik práce se za poslední léta u nás udělalo. Vzhledem 
k rozsahu, který by byl potřeba na podrobnější popis akcí, stačí je 
jen vyjmenovat, abychom si uvědomili jejich význam a důležitost. 
Začalo to rekonstrukcí Velkého počernického rybníka, následovala 
revitalizace rybníka Martiňák, odbahnění nádrže přírodní lokality 
V Pískovně. Následují potoky – Svépravický, Hostavický a zejména 
Rokytka. Z koryt těchto potoků zmizely regulační elementy, které 
z potoků vytvářely rovné přímky, takže voda z krajiny zmizela, aniž 
by měla čas se v krajině zadržet. Nová koryta potoků byla prodlou-
žena s množstvím zákrutů, meandrů a tůněk a byly na nich vytvoře-
ny podmínky pro rozlití vody do krajiny při vyšších vodních stavech 
a  také pro výskyt a udržení vodních živočichů. Důležitou stavbou 
bylo vytvoření suchého poldru na Rokytce mezi Kyjemi a Hostavi-
cemi, na kterém se při povodňových stavech vytvoří rozsáhlá vodní 
plocha. 

V  poslední době pokračují další práce na  revitalizaci potoků 
Chvalky a Svépravického potoka v místech, kde se vlévají do rybní-
ka Martiňák. Tato akce je součástí III. etapy realizace parku U Čeňku, 
která zdárně pokračuje mezi rybníkem Martiňák a bytovou zástav-
bou Dolních Počernic. V  letošním roce se zde v  parku připravuje 
ještě výstavba kompletní cestní sítě - tj. propojení přes nový polo-
ostrov na soutoku Chvalky a Svépravického potoka podél golfu až 
k silnici mezi Dolními a Horními Počernicemi a samozřejmě napoje-
ní na asfaltku, vedoucí od Martiňáku. Nyní se zpracovává dokumen-
tace pro výběr zhotovitele, stavební povolení už je vydané, čeká se 
pouze na nabytí právní moci. Na druhé straně silnice počítáme s do-

sadbou keřů na některé nově vytvářené meze, ale ty hlavní výsadby 
budou realizovány až v příštím roce, po dokončení cestní sítě.

Dnes můžeme také říci, že celý prstenec pozemků města v Dol-
ních Počernicích a Běchovicích je zalesněn statisíci sazenic smíšené-
ho lesa a MHMP - mluvíme stále o jeho Odboru ochrany prostředí 
- v této činnosti pokračuje na katastrech Běchovic a Dubče. 

Tam také vzniká velmi zajímavý projekt v  oblasti přírodní pa-
mátky Lítožnice na  Říčanském potoce. Ten byl již také upraven 
do krásné přírodní podoby. Jeho koryto pak přetíná nově vybudo-
vaná hráz o délce cca 350 m s bezpečnostním přelivem. Nad touto 
hrází vznikne třetí největší rybník v Praze o rozloze 10 ha a celá ob-
last Lítožnice se tak stane zcela jistě předmětem zájmu všech Praža-
nů. Potěšitelné je, že pracovníci OOP MHMP nezapomínají na cyk-
listy a podél všech výše vyjmenovaných vodních děl již vedou nebo 
povedou cyklistické stezky.

V poslední době se město zaměřilo na ekologické hospodaření 
na svých pozemcích, které jsou k tomuto účelu vhodné. V našem k. 
ú. se jedná o část pozemku parc. č. 1445/1 při ul. Národních hrdi-
nů vpravo před golfovým hřištěm, o část pozemků parc.č. 1493/1 
a 1510/10 vpravo při Českobrodské ul. mezi Dolními Počernicemi 
a  Běchovicemi a  o  pozemky mezi Vinicí, VÚ Běchovice, Xaverov-
ským hájem a Pražským okruhem. Ve skutečnosti budou tyto po-
zemky propachtovány zemědělským společnostem, které na nich 
budou mít povinnost hospodařit, nikoliv se záměrem co největšího 
zisku, ale s cílem zlepšení funkce půdy a krajiny s podporou druho-
vé pestrosti živočichů a pěstovaných plodin s výrazným omezením 
minerálních hnojiv a  dalších chemických látek. Dalším přínosem 
pro krajinu bude vytváření mezí a  výsadby stromořadí, keřových 
skupin a remízků.

Bližší informace o  tomto záměru je možno nalézt v  usnesení 
RHMP č. 380 ze dne 2. 3. 2020.

 Zbyněk Richter, starosta 
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Č.p. 366 - projekt „ jako doma“ – podruhé

V  minulém čísle zpravodaje jsem se zmínil o  investičním záměru 
na  rekonstrukci č.p. 366 a  získání fi nanční podpory z  evropských 
fondů, konkrétně z Operačního programu Praha – pól růstu. Dnes 
mohu sdělit, že MČ Praha – Dolní Počernice splnila formální para-
metry žádosti a  postoupila do  druhého kola hodnocení žádosti 
na řídícím orgánu, kterým je Odbor Evropských fondů MHMP.

Zde se naskýtá Dolním Počernicím možnost navázat na  tento 
investiční projekt dalším projektem, novou žádostí o podporu čás-
ti provozních výdajů záměru „Jako doma“. Jedná se o udržitelnost 
této myšlenky na tzv. komunitní centrum pro naše občany s prefe-
rencí pro činnost seniorů.

Program udržitelnosti je defi nován na pět let. Žádost na podpo-
ru provozních výdajů umožňuje získat fi nanční prostředky na dva 

75 let 
od konce II. světové války
K uctění památky významných osobností, které žily v Dolních Počernicích 
a občanů, kteří obětovali své životy v boji za svobodu v první a druhé svě-
tové válce, byly v úterý 5. května položeny věnce k pomníkům na místním 
hřbitově, před dolnopočernickým úřadem a v parčíku U Váhy. 

75. výročí konce II. světové války si společně připomněli také členové 
spolku POČIN - POČERNICKÁ INICIATIVA u  pomníku obětem II. sv. války 
od Daniela Paula v parčíku U Váhy, kde stáli čestnou stráž skauti ze 44. od-
dílu Protěž 7. střediska Blaník. Redakce DPZ

K uctění památky významných osobností, které žily v Dolních Počernicích 
a občanů, kteří obětovali své životy v boji za svobodu v první a druhé svě-
tové válce, byly v úterý 5. května položeny věnce k pomníkům na místním 
hřbitově, před dolnopočernickým úřadem a v parčíku U Váhy. 

spolku POČIN - POČERNICKÁ INICIATIVA u  pomníku obětem II. sv. války 
od Daniela Paula v parčíku U Váhy, kde stáli čestnou stráž skauti ze 44. od-
dílu Protěž 7. střediska Blaník. 

k l u B  d Ů c h o d c Ů

Klub důchodců Dolní Počernice oznamuje, že zájezdy 
v roce 2020 byly z důvodu rizika nákazy zrušeny.

uskuteční se jen:
•   pobyt v lázních Mšené v náhradním termínu 

12. – 16. 10. 2020

•   zájezd do Třebechovic pod Orebem 
na třebechovický betlém v úterý 24. 11. 2020

O dalších případných změnách budeme včas 
informovat.

 Miloslav Konopa, vedoucí Klubu důchodců 

roky. Prostředky jsou alokovány ve výzvě č. 47 programu OPPPR a je 
to jedna z mála možností, kde může MČ Praha Dolní Počernice zís-
kat fi nanční zdroje na úhradu provozu komunitního centra.

Celý provozní program byl navržen v návaznosti na minulé zku-
šenosti s  kulturou MČ Dolní Počernice a  zkušenostmi organizace 
Oáza v čele s ředitelem Mgr. T. Králem. Podaná žádost po formální 
kontrole ze strany MHMP bude hodnocena v odborné skupině, kte-
rá doporučí ZHMP její další postup. Celkové rozhodnutí o podané 
žádosti lze očekávat v samotném závěru tohoto roku.

 Petr Stránský
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termíny velkooBjemových kontejnerŮ (vok) ve 2. pol. r. 2020

kontejnery na oBjemný odpad – vždy 16.00 až 20.00 hod.
úterý 8. září 4x vok
- 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) 

kontejnery na BIoodpad – 14 vok
sobota 5. září
od 9.00 do 12.00
-  ul. Nad Rybníkem 

(konečná MHD č. 208)
- ul. V Čeňku (u parčíku)

sobota 3. října
od 9.00 do 12.00
- ul. Úpická (u tříděného odpadu)
- ul. V Ráji (parkoviště u hřiště) 

sobota 31. října
od 9.00 do 12.00
-  ul. Nad Rybníkem 

(konečná MHD č. 208)
- ul. V Čeňku (u parčíku)

sobota 31. října
od 13.00 do 16.00
-  ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)
- ul. Úpická (u tříděného odpadu)

moBIlní sBĚr neBezpeČnÉho odpadu 
a jedlých olejŮ
11. července – sobota, 3. listopadu - úterý

zastávky sběrné trasy    po – pá  sobota
křižovatka ul. Nad Rybníkem - Bezděkovská 15.00 – 15.20 8.00 – 8.20
křižovatka ul. Bohuslavická - Listopadová 15.30 – 15.50 8.30 – 8.50

úterý 3. listopadu 2x vok
- ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště) 
- ul. V Čeňku (u parčíku)  

Markéta Brožová

od 13.00 do 16.00
- ul. Úpická (u tříděného odpadu)
- ul. V Ráji (parkoviště u hřiště)

od 13.00 do 16.00
-  ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)
- ul. V Čeňku (u parčíku)

od 13.00 do 16.00
- ul. Úpická (u tříděného odpadu)
- ul. V Ráji (parkoviště u hřiště)

dolnopočernická lékárna v nové režii
V lékárně Dolních Počernic začal působit pharmdr. filip reich. A hned zažil ostrý start, jelikož 
v době koronavirové krize na něho byly kladeny zvláštní požadavky a také re-
žim lékárny byl omezen. Přesto, nejen dle mého soudu, ale i názoru lidí, s kte-
rými jsem měl možnost o novém lékárníkovi hovořit, situaci zvládal a občané 
ho chválili za vstřícnost a ochotu. Zeptal jsem se ho na jeho plány a vize. 

„Představuji si lékárnu orientovanou především na  pacienty z  Dolních Počernic 
a přilehlého okolí. Budu se snažit prodloužit otevírací dobu i s ohledem na ordinač-
ní hodiny spolupracujících lékařů. Pacientům vždy nabízím osobní přístup s indivi-
duální domluvou. Spolu s  manželkou dovážíme léky a  ostatní sortiment až domů 
k pacientovi. Rád se budu snažit všem pomoci i dobrou radou.“

 MUDr. Pavel Boček a PharmDr. Filip Reich

duální domluvou. Spolu s  manželkou dovážíme léky a  ostatní sortiment až domů 

 PharmDr. Filip Reich

stomatologická ordinace
Rada MČ Praha – Dolní Počernice vzala na vědomí sdělení MUDr. Bire o ukončení činnosti zubní ordinace 
ve zdravotním středisku. V současné době se hledají možnosti na pokračování provozu této ordinace.
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parkování na veřejných parkovištích
Vážení spoluobčané,

nezřídka se setkáváme s  vašimi stížnostmi, že vás majitelé rodin-
ných domů, před kterými je zřízeno veřejné parkovací stání, z nich 
vykazují s jadrným slovním doprovodem, že „tady nemáte co parko-
vat, to je naše parkoviště“.

Rádi bychom tuto skutečnost uvedli na pravou míru. Při rekon-
strukci našich obytných komunikací byla vybudována i  parkovací 
stání, jejichž počet (a to byla naše snaha) by měl odpovídat počtu 
rodinných domů v těchto ulicích. Účelem těchto parkovacích stá-
ní byla možnost zaparkování vozidel pro chvilková stání majitelů 
přilehlých nemovitostí a  také pro jejich návštěvníky. Skutečnost 
je však taková, že na většině těchto parkovišť parkují dlouhodobě 
právě vozidla vlastníků přilehlých nemovitostí. Ti, přestože mají své 
garáže a  možnosti parkování na  svých pozemcích, tyto možnosti 
nevyužívají a parkují prakticky trvale před svými domy. Proč? Proto-

že mají ve svých garážích jiné auto anebo ji mají plnou úplně jiných 
věcí. Je samozřejmě pohodlné zaparkovat na veřejném parkovišti, 
byť s rizikem poškození nebo zcizení svého vozidla, než pracně otví-
rat a zavírat vjezdová vrata. Jakmile se však na „jejich“ místo postaví 
někdo jiný, je „oheň na střeše“!

Takže, vážení, na parkovací stání na našich komunikacích nemá 
nikdo trvalý nárok a může je tedy využívat kdokoliv bez obav z ně-
jakého postihu. Doufáme, že si všichni tuto skutečnost uvědomíme 
a budeme se podle toho chovat. 

 ÚMČ

Rekonstrukce části ul. Nad Rybníkem
V minulých dnech bylo předáno staveniště na ob-
novu povrchů části komunikace ul. Nad Rybníkem.

Jedná se o  stavbu, která bude navazovat 
na rekonstrukci komunikace ul. Národních hrdinů 
a bude začínat u kruhového objezdu, a to v délce 
cca 500 m. Součástí prací je tedy obnova asfalto-
vých povrchů a doplnění nových obrub při krajnici 
po provedené stavbě kanalizační stoky.

Co je důležité, že práce budou probíhat tak, 
aby byl umožněn průjezd vozidel s  omezením 
rychlosti. Z tohoto důvodu nejdříve dojde k výmě-
ně obrub a následně, po etapách, bude opravena 
vozovka. Tato stavba je realizovaná z technické vy-
bavenosti Dolních Počernic s náklady 6,5 mil. Kč.

Zhotovitel, společnost COLAS CZ, a.s. má s re-
konstrukcí podobných akcí bohaté zkušenosti a je  
garantován termín dokončení k 15. 8. 2020. Inves-
torem celé akce je MHMP – odbor investic.

 Petr Stránský
Rozsah rekonstrukce komunikace 
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nový domov pro osoby se zdravotním postižením 
pod taktovkou diakonie praha
Od  začátku května je u  nás v  Dolních Počernicích otevřen nový 
Domov pro osoby se zdravotním postižením. Provozovatelem je 
organizace Diakonie Praha, která poskytuje řadu sociálních služeb 
pro osoby s handicapem, a pomáhá už od roku 1990. V tomto pří-
padě jde o detašované pracoviště navazující na výborně fungující 
Domov pro OZP Zvonek v Krči, který je pro mnoho lidí opravdovým 
domovem a je studnicí dobré praxe. Podle Diakonie Praha je cílem 
i na tomto dolnopočernickém místě poskytovat stabilní a kvalitní 
sociální službu, která bude přínosem jak pro samotné uživatele, tak 
jejich rodiny. 

„Jsme rádi, že i v době koronavirové krize a přes řadu překážek se 
nám podařilo tento krok uskutečnit a zajistit novým budoucím uživa-
telům důstojný domov. V  době, kdy se mnoho sociálních služeb mu-
selo z  vládního nařízení uzavírat, my jsme nové pracoviště naopak 
otevřeli.“, říká k situaci koordinátorka služeb Diakonie Praha, Andrea 
Vachtlová. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytová sociál-
ní služba určená osobám s handicapem, které se rozhodly žít život 
co nejvíce se podobající běžnému životu svých vrstevníků. Celoroč-
ní služba jim v tomto poskytuje podporu a péči ve všech oblastech, 
které sami nezvládají, ale zároveň jsou vedeni k co největší samo-
statnosti a rozvoji. 

Nové pracoviště znamená bezbariérový dům se zahradou, kde 
je zatím využíváno jedno patro. Postupně, zhruba od podzimu loň-
ského roku, se připravovaly a vybavovaly vnitřní prostory tak, aby 
vzniklo příjemné a zároveň funkční prostředí. Tým zkušených pra-
covníků v této sociální službě poskytuje péči o klienty non stop 365 
dní v roce. Během dubna byl spuštěn zkušební provoz se stávajícími 
klienty z Krče, od května již vše běží „na ostro“ a pracoviště dokáže 
zajistit péči o 10 lidí s mentálním nebo kombinovaným postižením 
od 18 let, kteří zde trvale bydlí. 

Lidé s postižením mají ve společnosti své místo, a proto je dob-
ré nezapomínat na organizace, které se jim věnují a pomáhají tím 
zároveň také jejich rodinám.

kontakt pro zájemce o sociální službu:
Martin Jelínek, vedoucí a sociální pracovník Domova pro OZP
domov@diakonie-praha.cz, 739 545 993

kontakt pro dárce, podporovatele a dobrovolníky:
Barbora Dukátová, koordinátorka PR a fundraisingu
dukatova@diakonie-praha.cz, 605 207 619

adresa detašovaného pracoviště v dolních počernicích:
Jinolická 931
190 12 Praha 9 - Dolní Počernice

Informace o diakonii praha

Diakonie Praha je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální, terapeutické, 
rehabilitační a poradenské služby lidem 
s handicapem. Posláním Diakonie Praha 
je umožnit dětem a dospělým s mentál-

ním a kombinovaným postižením prožívat důstojný život. Na zákla-
dě jejich přání, potřeb a možností vytváříme inspirativní prostředí 
s aktivní podporou. Společně sdílíme každodenní maličkosti, úspě-
chy a radosti. V roce 2019 Diakonie Praha zajistila podporu celkem 
552 lidem s postižením a jejich rodinám.

socIální sluŽBy (ambulantní, pobytové, terénní): 

Denní stacionář 2x, Odlehčovací služba, Sociálně terapeutická díl-
na, Centrum denních služeb, Raná péče, Chráněné bydlení, Domov 
pro osoby se zdravotním postižením

 Barbora Dukátová, koordinátorka PR a fundraisingu
 www.diakonie-praha.cz
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75. výročí osvobození naší republiky

Od 5. do 26. května proběhla v are-
álu Informačního a kulturního cen-
tra OÁZA výstava s  názvem „1945 
– ROK SVOBODY“. Tato výstava 
s  sebou nesla motto: „Znát historii 
vlastní země znamená jít do  bu-
doucnosti s  hlavou hrdě zvednu-
tou“. Na  osmnácti informačních 
panelech vypůjčených z  Centra 
české historie jsme mohli sledo-
vat, jak probíhal rok 1945 od prv-
ních měsíců, až do  definitivního 
konce druhé světové války. Měli 

jsme před sebou mnohá dramata obyčejných lidí, hrdinů, kteří se 
netoužili hrdiny stát, lidí, kteří pouze bránili svůj domov a své právo 
žít a milovat. Nechyběli nejvýznamnější události a osobnosti roku 
1945 v historii 20. století.

Doufáme, že i když příští rok nepůjde o „kulaté“ výročí, budeme 
moci původní záměr oslav osvobození uspořádat. 

Mimoto zde OÁZA vystavila i články k tomuto tématu od Marti-
na Šíly a fotografie zapůjčené od dolnopočernického starousedlíka 

od konce druhé světové války uplynulo pětasedmdesát let. oáza připravovala velkolepou přehlídku dobových uniforem zúčast-
něných armád, ukázky dobových zbraní včetně samohybného děla, artefaktů a listin, které měly být zapůjčené z muzea policie 
Čr. osud v podobě koronavirové pandemie ale rozhodl jinak. slavnosti byly skromné, přesto vypovídající, poučné a některé in-
formace překvapující. Informační panely umístěné v areálu oázy shlédlo mnoho lidí.

pana Beneše a dále fotografie z archivu 
ÚMČ, na nichž bylo zachyceno období 
Pražského povstání v  Dolních Počerni-
cích. 

V  archivu Informačního a  kultur-
ního centra byla mimo jiné nalezena 
fotografie pilota Rudolfa Staňka, ta 
byla vystavena s  žádostí o  jakékoliv 
další informace. Některé z  informací 
jsme již našli v  knize Dolní Počernice 
z  roku 2007. Z  ní se můžeme dozvě-
dět, že původně amatérský letec Ru-
dolf Staněk, spolu s dalšími nadšenci, 
sestrojili na dvoře zámku větroň – pla-
chťák. Později Rudolf Staněk létal se 

stíhacím letounem Avia B-534 v tzv. Masarykově letecké lize. A po-
dle dostupných informací zahynul při letecké tragédii v roce 1948. 
Od dolnopočernických občanů jsme se dozvěděli, že děti Rudolfa 
Staňka ještě žijí. Rádi bychom je v letních měsících navštívili a vypá-
trali o tomto zajímavém rodáku z Dolních Počernic více informací, 
abychom zaplnili bílá místa, která v  jeho životě zatím máme. Bu-
deme vás o  tom informovat v  dalších číslech Dolnopočernického 
zpravodaje.
 Mgr. Tomáš Král
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Sokolové na značky

Ředitel OÁZY Tomáš Král vypůjčil ze Sokola cenné dobové artefakty. 
V Informačním a kulturním centru byla vystavena historická sokol-
ská vlajka, kronika a  účetní deník Sokola, cvičební úbory, poháry, 
medaile, plakety a  diplomy. Ve  vnitřních i  venkovních prostorách 
bylo vystaveno nespočet fotografií od doby, kdy se před devade-

sáti lety stavěla Sokolovna, 
po  nedávnou minulost. Ne-
chyběly ani fotografie spor-
tujících celebrit jako např. 
Vlasty Buriana a olympijské-
ho medailisty a  dolnopo-
černického rodáka Josefa 
Doležala.

Po  15. hodině se začali 
scházet první hosté. Kromě 
výstavy pro ně OÁZA při-
pravila bohaté občerstvení 
a  krásné posezení ve  ven-
kovním areálu. „Proběhl“ zde 
i  místostarosta Pavel Boček 
v  dobovém dresu, což bylo 

humorné odlehčení. Hosty uvítal Tomáš Král a děkoval mimo jiné 
i rodině Mařencových, Benešových a Svobodových za zapůjčení fo-
tografií. Dále promluvil starosta Zbyněk Richter a předseda Sokola 
Petr Polcar. Pan starosta mluvil o  důležitosti sportu, sounáležitos-
ti a přátelství a o tom, jak je Sokol důležitý pro obec dodnes a co 
obec na  poli sportovním dokázala pro veřejnost učinit. Takovým 
množstvím sportovišť se skutečně může chlubit málokterá obec. 
Petr Polcar nám dopřál krátký exkurz do  historie Sokola, protože 
v květnu to bylo právě 90 let, kdy se slavnostně otevírala sokolovna. 
Připomněl nám, kolik obyvatel bylo v té době v Dolních Počernicích 
a kolik z nich bylo Sokolů, a i to, jak velké příspěvky, dary a kolik času 
byli občané ochotni Sokolu věnovat pro společnou věc.

Pak už nastal čas vzpomínání. Například jeden z  hostů, dol-
nopočernický rodák Přemysl Čech, vyprávěl krásné historky ze 
sportu a  vyprávěl třeba i  o  tom, jak na „stará“ kolena začal boxo-
vat. Dolnopočernický starousedlík Ladislav Svoboda nám vyprávěl 
o tom, jak v minulosti organizoval pobyty Rehabilitačního kroužku 
dolnopočernického Klubu důchodců např. v  Pasekách nad Jize-

Informační a kulturní centrum oáza dolní počernice uspořádala 29. května setkání bývalých i současných členů sokola dolní 
počernice. ve vnitřních prostorách byly vystaveny cenné artefakty sokola a ve venkovním areálu dobové fotografie z působení 
sokola v období starším i nedávném. setkání se neslo v duchu vzpomínek na jejich sportovní činnost, zážitků spojených se spor-
tem a přátelstvími, která se v sokolu rodila.

rou. Někteří hosté se poznávali 
na fotografiích, vybavovali si své 
zážitky a  na  jejich tvářích jsme 
viděli úsměvy. Na  kolečkovém 
křesle přijela paní Romanová, kte-
rá vzpomínala na  svého tatínka, 
který sokolovnu stavěl. Přítomna 
byla i  poslední žijící pamětnice slavnostního otevření sokolovny 
paní Richterová, která na výstavě poznala svůj cvičební úbor ze Sle-
tu před 85 lety. 

Celé setkání se neslo v  duchu „setkání starých přátel“. Bylo to 
takové poetické odpoledne. Myslím, že stojí za to zachytit jakoukoli 
příležitost s  pamětníky, kdy se 
můžeme dozvědět, jak to teh-
dy bylo. Nás všechny to může 
inspirovat k sounáležitosti, re-
spektu a táhnutí za jeden pro-
vaz. Tak to skutečně Sokolové 
dělali. 

 Jana Štybnarová
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dĚtský den v době koronavirových omezení

Pro pořádání Dětského dne jsme vybrali okolí Informačního a kul-
turního centra. Stanoviště byla v  muzeu, ve  stodole, většina byla 
na  zahradě mezi knihovnou, poštou, Infocentrem a  objektem 
č.p. 366. Děti házely na  cíl, skákaly v  pytli, překonávaly překážky 
z  dětské atletiky. Dále hledaly staré artefakty v  muzeu. Poznávaly 
předměty ve stodole. Poznávaly život včel a učily se třídit odpadky. 
Po splnění všech úkolů dostaly chutnou odměnu - výborný tismický 
párek v rohlíku a nápoj.

V  pátek mohli rodiče s  dětmi navštívit na  náměstí farmářské 
trhy. V sobotu se mohli vyřádit na pouťových atrakcích (skákadla, 
kolotoč, vláček…). Po  oba dva dny děti mohly ochutnat zdravé 
a výborné ovocné freshe v IMMUNITY baru nebo se přihlásit do ja-
zykové školy Channel Crossings.

Koncept Dětského dne okolí Informačního a kulturního centra 
se moc povedl. Jednak jsme mohli koordinovat počet dětí na stano-
vištích, dále nás nezaskočilo proměnlivé počasí. Část stanovišť byla 
pod střechou. Po oba dny byla skvělá atmosféra. Všichni jsme si to 

Vážený pane řediteli,

chtěly bychom Vám tímto velmi poděkovat za skvělou organizaci 
dětského dne v Dolních Počernicích. Odnesly jsme si nezapome-
nutelné zážitky a dobrou náladu.
Těšíme se na další akci pořádanou Vámi.

Se srdečným pozdravem
Gabriela Nácarová
Alena Hlavatá

Bude, nebude? pro kolik dětí? roušky ano či ne? dvoumetrové rozestupy? dezinfekce? kde? pro organizátory nic jednoduchého. 
tým oázy dal hlavy dohromady a vymyslel minimalistickou variantu, která se nakonec ukázala jako skvělá.

moc užili. Velký dík patří celému mému OÁZA týmu, který doplnili 
rodinní příslušníci, a hlavně skvělý Petr Bačák s rodinou a tým Lesní 
školky Hájenka vedený úžasnou Aničkou Ondriášovou.

Na tomto místě bych rád poděkoval sponzorům akce: Coca-Co-
la HBC Česko a Slovensko a Billa.

Podle vydaných kartiček jsme zjistili, že Dětský den navštívilo 
okolo 400 dětí. Už nyní máme nápady na  to, jak Dětský den po-
jmout v příštím roce, kdy snad již nebudeme limitováni.

 Mgr. Tomáš Král
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evropský týden udržitelného rozvoje
V rámci Dne dětí se naše MČ zapojila několika stanovišti i do ETUR, 
který sice organizátoři oficiálně kvůli pandemii přesunuli až na le-
tošní září, ale když už jsme to měli naplánované jako obvykle 
na Dětský den a podmínky vydané vládou nám ho umožnily uspo-
řádat…

na  stanovišti místního včelaře petra Bačáka se děti dozvěděly 
poutavou formou, jak takové včely vlastně žijí, co všechno mají 
v přírodě na starosti a čím jsou pro nás užitečné. Samy nebo za po-
moci rodičů prozkoumaly názorné výukové panely každoročně za-
půjčované od Českého svazu včelařů, za což jim moc děkujeme – ja-
kož i za darované balonky, omalovánky, kalendáře a další materiály. 
Prohlédly si ukázkový „skleněný úl“, kde mohly vidět práci včeliček 
v jejich domečku úplně zblízka, mohly si vyzkoušet nasadit včelař-
ský klobouk, osahat různé potřeby k práci se včelami a ke stáčení 
medu a také tu úžasnou sladkou dobrotu ochutnat. Na závěr dostá-
valy záludné otázky, jako třeba: co udělají, když dostanou od včely 
žihadlo. „Začnu křičet“, byla jedna z bezprostředních odpovědí. 

stanoviště lesní školy a školky v hájence dětem hravou formou 
ukazovalo, jak správně třídit odpad a co do jaké popelnice správně 
patří. Pro mnohé bylo překvapením, že např. „papírový“ obal od va-
jíček vůbec nepatří do „papíru“ v modrém kontejneru, ale do směs-
ného odpadu… Někdy i  dospělým dala zabrat skládačka, kde se 
musely jednotlivé druhy materiálů přiřadit k  časovým obdobím, 
za jaké se v přírodě rozloží. Naštěstí nám děti ze školky ochotně po-

radily, a hlavně kostičky byly jako „puzzle“, takže jinak než správně 
nepasovaly. 

tvořivá dílnička pana mináče pro děti i maminky nebyla pojata 
přímo jako stanoviště, protože jsme se trochu báli jeho větší časové 
náročnosti a tím pádem „kumulace“ návštěvníků. Takže jsme pana 
Mináče nechali na jeho obvyklém místě na trhu, kde obvykle bývá 
se svými vynikajícími oplatkami (u vchodu na úřad), připravili mu 
tam stoly a on se mohl nerušeně věnovat všem příchozím. Trpěli-
vě a názorně vysvětloval, jak se vyrábí jeden z nejstarších pokrmů 
na světě – obilné placky. Odkud se vlastně vezme to semínko, jakým 
způsobem lze umlít mouku, co s čím dát dohromady, jak zamíchat 
a vyválet těsto, vytvořit placky a na čem je upéct? Své výtvory mohli 
všichni nakonec „za odměnu“ sníst. 

Moc děkuji zástupcům těchto stanovišť a samozřejmě i všem ostat-
ním, kteří se dětem i dospělým věnovali na dalších místech nebo se 
jinak přičinili, aby to klaplo, stany byly postaveny, vše nachystáno 
a Dětský den mohl začít… Tak ahoj napřesrok!

etur mělo ještě jedno pokračování na akci „Oáza vítá léto“ v pátek 
26. 6., kde se představila společnost EKO-KOM, jejichž papírovými 
nádobami na tříděný odpad již máme vybavené infocentrum a ráda 
bych také oslovila společnost POTEX ohledně dílniček z tříděného 
textilu…

 Markéta Brožová, koordinátorka MA21

název akce datum hodIna kde typ akce

farmářské trhy Každý pátek 13 – 18:00 Náměstí před ÚMČ Trhy

letní filmový festival 14. –17. 7. 21:30 Zahrada Infocentra Kino

den seniorů 17. 7. 15 –19:00 Zahrada Infocentra Živá hudba, soutěže pro seniory

letní kino 2. 8. 21:00 Zámecký park-Štěpnice Kino

recitál hany křížkové 31. 8.  19:00 Hotel Svornost Hudba

večer filmových melodií 10. 9. 19:00 Amfiteátr zámecký park Vážná hudba Filmový symfonický orchestr

25. ročník Babího léta 12. 9. 13 –23:00 Zámecký park

Hudební festival
Vystoupí: 

Steamboat Stompers + pěvecký sbor chráněné dílny 
U červeného javoru, Jan Richter, Swing futhure,  Dobré ráno 

blues band, Tam Tam Batucada, En - dru, Medvěd 009

o á z a  p Ř I p r av u j e  n a   l É t o
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Bitva u Štěrbohol 
(aneb Jak se princ málem v Rokytce utopil)

Do  konce 30. let 18. století byly říše Habsburků a  Hohenzollernů 
spojenci. Po  smrti Fridricha Viléma I., po  jehož reformách Prusko 
směřovalo na  úroveň evropských velmocí, se na  trůn roku 1740 
dostal jeho syn Fridrich II. zastávající značně odlišnou zahraniční 
politiku.

Ve stejném roce vymřela s úmrtím Karla VI. habsburská dynas-
tie po meči. Na její dědictví si vedle Karlovy dcery a dědičky Marie 
Terezie dělalo nárok hned několik států. Nástupnictví Marie Terezie 
zpochybňoval i Fridrich II., jenž cítil velkou příležitost. Ještě v pro-
sinci 1740 vpadl do bohatého Slezska, které téměř bez boje obsadil. 
Tak začala válka o rakouské dědictví, která trvala až do roku 1748.

Fridrich II. se během ní osvědčil jako geniální vojevůdce a stra-
tég. Využil toho, že Marie Terezie neměla skoro žádné spojence, 
a  po  několika úspěšných bitvách se zmocnil vlády nad většinou 
Slezska. To bylo od 14. století součástí zemí Koruny české. Českému 
státu se pak už nevrátilo. Zbylo mu z  něj jen Opavsko, Hlučínsko 
a část Těšínska.

Marie Terezie se nehodlala smířit se závěry drážďanského míru, 
který formálně ukončil válku o rakouské dědictví. Chtěla získat bo-
haté Slezsko zpět pod svou moc. Nastartovala proto řadu reforem, 
mající zefektivnit fungování státu a vytvořit silnou armádu schop-
nou postavit se zkušené armádě pruské.

V roce 1756, kdy začal druhý válečný konfl ikt mezi Marií Terezií 
a  Fridrichem II., čítala armáda rakouské císařovny neuvěřitelných 
200 tisíc vojáků. Nezahálel ale ani pruský král, který preventivně za-
útočil jako první. Nejprve paralyzoval neutrální Sasko a poté vtrhl 
od severu do Čech. Ke střetu obou armád došlo 1. října 1756 u Lovo-
sic. Prusko sice zvítězilo, ale nepodařilo se mu dosáhnout rozhodu-
jící převahy, a tak se stáhlo. Byl to počátek tzv. sedmileté války, která 
(bohužel pro české země) zhusta probíhala na území Čech, Moravy 

1. ČÁST 

málokdo dnes už ví, že nedaleko dolních počernic proběhla v roce 1757 velká bitva, která vešla do historie jako „bi-
tva u Štěrbohol“. vždyť od té doby uteklo již neuvěřitelných 263 let. zkusme tedy otevřít staré kroniky a zaprášené 
archivní dokumenty a přenesme se do doby, kdy vojáci měli krásné barevné uniformy a v jejich čele stáli vojevůdci, 
pro které byla služba panovníkovi, čest a odvaha nadevše. I nad svůj život. ale nejdříve trochu dějepisu…

a Slezska, ale zapojily se do ní armády mnoha evropských zemí. 
V dubnu následujícího roku však Fridrich II. opět zaútočil na se-

verní Čechy. Třemi bojovými proudy tentokrát zatlačil rakouskou 
armádu až k Praze. Rakouská armáda pod velením prince Karla Lot-
rinského, švagra císařovny Marie Terezie, a maršála Maxmiliána Uly-
sse von Brownea před Prusy ustupovala a chystala se na obrannou 
bitvu nejprve v prostoru Bílé hory. Zde ale nakonec nezůstala a pře-
sunula se dále na východ od Prahy. A tak se stalo, že dne 6. května 
1757 v blízkosti Počernic, u hlavního města českého království, se 
proti sobě ocitla dvě šedesátitisícová vojska a následný bojový střet 
mezi rakouskou a pruskou armádou se stal největší bitvou té doby. 
Utkalo se zde na 64 000 pruských vojáků a 61 000 rakouských vojá-
ků – pěchoty, granátníků, jízdy a dělostřelectva. 

V té době byly Dolní Počernice malou vískou před Prahu, kte-
rou v roce 1755 zakoupila paní Johanna Bernklau von Schönreith 
(o níž bohužel nic bližšího nevíme). Obec měla okolo 200 obyvatel, 
jejichž stavení byla soustředěna většinou nedaleko kostelíku, který 
ovšem vyhlížel jinak než dnes. V okolí obce se nacházela rozsáhlá 
pole a několik rybníků. Ani sousední obce nebyly zdaleka tak velké 
jako dnes, takže místa na střet dvou početných armád zde bylo více 

Říčka Rokytka tekla v době bitvy v úzkém neregulovaném korytě, 
lemovaném místy strmými břehy. Její překonání bylo někdy pro 
postupující pruské vojáky velký problém, což nám zachycuje tento 
výjev, kdy princ Heinrich, mladší bratr pruského krále, v čele svého 
pluku s překvapením zjišťuje, že proud Rokytky je silný a že ho začíná 
unášet pryč …

Princ Heinrich, mladší bratr pruského krále Fridricha II., velel 
pěchotnímu pluku IR (Infanterie Regiment) Itzenplitz. Záznamy tvrdí, 
že byl malého vzrůstu, a když u Kyjí vedl své vojáky při překročení 
Rokytky, strhl ho proud a vojáci ho museli vzít na ramena, aby se 
dostal bezpečně na druhou stranu. Jeho pluk byl pak mezi těmi, které 
rozprášily Rakušany mezi Kyjemi, Táborem a Hrdlořezy. 
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Osudný okamžik pruského maršála Schwerina, který se snaží 
povzbudit své vojáky k útoku na postavení rakouské armády 
u Štěrbohol – je zasažen pěti kartáčovými kulemi a umírá.

než dost a i z tohoto důvodu tato bitva zasáhla celé východní praž-
ské předpolí, tj. Dolní Počernice, Štěrboholy a  Dolní Měcholupy, 
Kyje a Hrdlořezy, Jarov a Vítkov, v zázemí pak Strašnice, Nusle a další 
obce. A že terén v ní rozhodně sehrál významnou roli, to bude po-
psáno v následujících řádcích.

Týden před bitvou rozhodl Karel Lotrinský o ústupu z připrave-
ných pozic z okolí Bílé hory a o přesunu na východní okraj Prahy. 
Rakouská armáda tedy prošla Prahou a v očekávání útoku ze severu 
rozvinula své jednotky ve směru na východ v linii od vrchu Vítkova 
přes Jarov, Malešice a Hrdlořezy po Kyje. Na vrchu Hlohovci mezi 
Hloubětínem a  Kyjemi bylo narychlo zbudováno nejvýchodnější 
polní opevnění. Zásobovací a štábní zázemí se rozložilo do hloubky 
na jih přes Strašnice až po Nusle, velitelství bylo v Malešicích. Takto 
měla rakouská armáda dobrou obrannou pozici pro střet s obáva-
ným nepřítelem – na levé straně se opírala o hradby města, na se-
veru se nacházely příkré svahy, napravo od jejího postavení blátivý 
terén. 

Pruská armáda ustupující rakouskou armádu pronásledovala 
a rozestavěla se na náhorní planině od Kobylis po Prosek a Kbely, 
takže přes libeňské a vysočanské údolí stály armády proti sobě. Jak 
se tam ale vlastně Prusové v čele s Fridrichem II. z Bílé hory dostali, 
když samotnou Prahou projít nemohli? Prostě: v Sedlci vybudovali 
pontonový most přes Vltavu a přesunuli po něm většinu armády. 
Rakušané se ani nepokusili na most zaútočit nebo jim trasu jinak 
narušit (snad to nezapadalo do konceptu tradičního liniového pol-
ního boje), takže Prusové tudy po bitvě zase převáželi zraněné vo-
jáky do lazaretu v břevnovském klášteře, který měli po celou dobu 
obsazený. Další část pruské armády pod velením maršála Schwerina 
připochodovala těsně před bitvou od Brandýsa nad Labem. 

Dne 6. května 1757 se pruský král Fridrich II. rozhodl na rakous-
ké síly zaútočit. Frontální útok, který zřejmě Rakušané očekávali, 
se jevil jako nemožný, a proto brzy zrána pruští velitelé Schwerin 
a Winterfeldt podnikli průzkum východního křídla, po kterém Fri-
drich II. rozhodl provést obchvat pravého křídla rakouské armády 
na východ a na jih, tedy na Štěrboholy. Prusové se ihned začali pře-
sunovat z proseckého návrší přes Satalice, Chvaly, Dolní Počernice 
a Hostavice. U Počernic a Hostavic přešla armáda tehdejší císařskou 
silnici (dnes Českobrodskou ulici) a  pokračovala dále ke  Štěrbo-
holům kolem Dolních Počernic a dále proti proudu Hostavického 
a Štěrboholského potoka. Při průzkumu zdálky se tyto plochy jevi-
ly jako zelené louky, ale ve skutečnosti to byly močálovité plochy 
a dna několika rybníků, zřízených v řadě za sebou na Hostavickém 

potoce. Rybníky byly, než budou napuštěny vodou, oseté ovsem 
jako krmivem pro ryby. Právě tudy pruští velitelé hnali svoji pěcho-
tu. Bahnitý terén velmi zpomaloval jejich postup, pěšáci zapadali až 
po kolena, děla musela být přetahována po úzkých cestách a hrá-
zích. Prusové se však potýkali s těmito potížemi nejen před Štěrbo-
holy, ale všude, kde potřebovali překonat říčku Rokytku, jejíž celé 
okolí bylo podmáčené – to si i dnes dovedeme velmi živě představit.

Co se můžeme dočíst o  dni bitvy, kdy dorazila pruská ar-
máda do  naší obce, v  knize „Dolní Počernice – Z dějin naší obce“ 
od Ing. arch. Františka Kašičky? „Pruská armáda se stočila v místech 
mezi dnešním sídlištěm Černý Most a Chvaly směrem k jihu a dvěma 
sledy se odtud blížila k naší obci. Západnější proud prvního sledu pro-
nikl do  Počernic podél staré cesty od  Čenku, východnější druhý sled 
obešel rybníčky pod Svépravicemi a stáhl se zpět k Počernicím podél 
chvalské silnice. Kolem deváté hodiny dopoledne sledovali ustrašení 
počerničtí občané, krčíce se za malými okénky svých chalup, desetiti-
síce pruských vojáků, kteří se valili přes náves a přes mostek nad Ro-
kytkou a  brody po  obou jeho stranách směrem k  Barborce. Některé 
prapory divize vévody Brunšvického si zkrátily cestu územím dnešního 
Ráje, prapory druhých sledů přecházely i přes hráz počernického rybní-
ka. Baterie těžkých děl táhly po silnici vždy tři páry koní.“

Když si Rakušané uvědomili pruský záměr zaútočit, zavelel mar-
šál Browne na pravém křídle přesunout rakouské záložní a granát-
nické jednotky a otočit je čelem k východu, tedy ke Štěrboholům 
a  Dolním Měcholupům. V  poloze Na  Homoli (u  dnešní Fashion 
Arény) bylo umístěno rakouské dělostřelectvo a zformovala se gra-
nátnická brigáda. Jezdectvo vyčkávalo v oblasti Dolní Měcholupy 
– Dubeč. Pruské dělostřelectvo zase bylo umístěno v Dolních Po-
černicích – neuvádí se kde, ale nabízí se vrch dnešní Podkrkonošské 
ulice, s dobrým výhledem na bojiště. 

Samotná bitva začala kolem 10. hodiny ráno útokem pruské pě-
choty a granátníků na Štěrboholy. Zde, jak už víme, při překračování 
Štěrboholského potoka pěšáci zapadali do bahna, rozvolnily se je-
jich řady a navíc čelili rakouské dělostřelecké palbě. Nicméně potok 
překonali a ves Štěrboholy obsadili. Rakouská pěchota s granátníky 
a s podporou kartáčové palby z děl umístěných Na Homoli ale jejich 
útok odrazila a začala zatlačovat Prusy zpět. 

Ačkoli leckdy přežívá mylný názor, že generalita zůstávala 
v  bitvách relativně v  bezpečí, tak zdaleka to neplatí vždy – bitva 
u  Štěrbohol je toho zářným příkladem. Během tohoto útoku byl 
totiž kulí do krku zasažen pruský generál Winterfeldt, a když se kr-

Umělecké zachycení posledních okamžiků maršála Schwerina 
na obraze od Johanna Christopha Frischa.



k nádrži Slatina). Historici hovoří i o ne-
připravenosti rakouských jezdců, kteří 
byli ráno vysláni pro píci a chvatně na-
stoupili do  boje na  špatně osedlaných 
koních. Tak či tak, rakouská jízda se ob-
rátila na  útěk, část na  jih, část směrem 
k Praze. 

Do  čela pruských jednotek se 
po padlém maršálu Schwerinovi posta-
vil osobně král Fridrich II., od  Dolních 
Počernic vyrazily na  Štěrboholy pruské 
zálohy a  jejich protiútok získal Prusům 
vítězství v  této části bitvy. Rakouská 
pěchota bez podpory jízdy a  bez vele-
ní po  těžce raněném maršálu Browne-
ovi již pruský tlak nevydržela a  dala se 

na ústup. Bylo kolem 12. hodiny a hlavní děj bitvy se začal přesu-
novat jinam.
 (dokončení příště)
Barbora Machová,  
text byl doplněn z archivních zdrojů Martina Šíly

Zdroje:
P. Bělina –  Říznost proti ležérnosti, Štěrboholy 6. května 1757, 

Dějiny a současnost r. 16, č. 4, Praha 1994.
J. Pernes a kol. – Pod císařským praporem, Praha 2003.
B. Swieteczky –  Bitva u Štěrbohol 6. května 1757, Vojensko-histo-

rický sborník I., sv. 2, Praha 1932.
Internetové zdroje:
https:/ /www.reflex.cz/clanek/historie/79264/pred-260-lety-to-pru-

sove-nandali-rakusanum-v-bitve-u-sterbohol.html
https: //tn.nova.cz/clanek/magazin/historie/kalendarium/bitva-u-

-sterbohol-120-tisic-vojaku-20-tisic-mrtvych.html

18

vácející probral z  bezvědomí, zjistil, že 
jeho pěšáci ustupují, ale Rakušané je 
zatím nepronásledují. K jeho výhrůžkám 
i prosbám, aby pokračovali v útoku, jeho 
vojáci ale zůstali hluší. Svědkem Win-
terfeldtova marného úsilí se stal maršál 
Schwerin, jemuž král Fridrich II. vyčetl, 
že jeho pěchota jsou zbabělci. Maršál 
vyznávající vojenskou čest se proto roz-
hodl napravit pošramocenou reputaci 
osobním příkladem. Daroval Winterfel-
dtovi svého druhého koně, aby mohl vy-
hledat chirurga, a s pokřikem: „Kdo není 
zbabělec, za  mnou!“ se pokusil vojáky 
povzbudit k  boji (častěji mu je v  tom-
to okamžiku rovněž přisuzován výrok: 
„Na ně, děti moje!“). Postavil se hrdinně do čela pruských pěšáků 
s praporem regimentu v ruce a snažil se obnovit jejich útok. Ovšem 
za okamžik ho zasáhlo pět kartáčových kulí do hlavy, hrudi a břicha 
a na místě svému zranění podlehl.

Rakušané pokračovali v protiútoku, při kterém však potkal té-
měř stejný osud rakouského maršála Brownea, jenž jel v čele úto-
čících granátníků – dělová koule mu utrhla pravou nohu. Byl odve-
zen z bojiště a na své zranění později v Praze zemřel. Rakušané ale 
zahnali Prusy zpět až za Štěrboholský potok, obsadili znovu vesnici 
a ukořistili 12 pruských děl a 15 praporů. 

Souběžně s bojem pěchoty probíhal také boj jízdy, která měla 
ve  velkých bitvách pěchotu podporovat a  bránit případným ob-
chvatům. Zde se však rakouská jízda nechala překvapit. Prusové, 
ač v menším počtu, vpadli Rakušanům do boku zprava okolo ryb-
níka v Dolních Měcholupech (uvádí se Okolský rybník, který dnes 
již neexistuje, nejspíše se nacházel v prostoru od Kutnohorské ulice 

BeletrIe pro dospĚlÉ
aleš palán Návrat do divočiny
radka třeštíková Foukneš do pěny
františek niedl Inspektor Prevít
vlastimil vondruška Právo první noci
jaromír jindra Sny umírají s králi
h. m. körnerová Císařská vyhlídka
 Andělská tvář I.+II
jaroslava Černá Santini: peklem duše k světlu světa
michaela dufková Deník alkoholičky
halina pawlovská Takhle jsem si to teda nepředstavovala
robert Bryndza Kanibal z Nine Elms
Bernar minier Na okraji propasti
camilla läckberg Ženy bez slitování
helen fields Dokonalé ticho
markus zusak Clayův most
liane moriarty Sedmilhářky
jojo moyes Sama sebou
juliane donaldson Panství Edenbrooke
 Sídlo Blackmoore
alison Weir Šest tudorovských královen:
 Kateřina Aragonská
 Anna Klevská
 Anna Boleynová
colleen mccullough Hořkosladký život
arne dahl Sedm minus jedna
nora roberts Když přijde soumrak
marie lamballe Hortenziová zahrada
 Hluboká modř moře

v ý B Ě r  z   n o v ý c h  k n I h

Místní knihovna
nauČná lIteratura
Guangmin huang  Akupresura poklepem: tradiční čínská 

medicína
heinz Guderian Guderian: vzpomínky generála
Walter schuck Sestřel
charlotte Greig Konspirační teorie
tereza příkazská Lidové tradice pro šikovné ruce

BeletrIe pro mládeŽ
ladislav Špaček Dědečku, vyprávěj o světě
andrea Brázdová Jak se stát akčním hrdinou
katerína Belejová Vyber si svého mazlíčka
 Vyber si svou rostlinku
Ivana peroutková Valentýnka a veterinární ordinace
drew daywalt Den, kdy voskovky řekly dost
stephanie schneider Sloni v domě
kolektiv Tlapková patrola: 5 minutové pohádky
erin hunter Zákon psí smečky: Psí běsnění
jess rothenberg Tragická historie nás dvou

nauČná lIteratura pro mládeŽ
Štěpánka sekaninová Velká kniha podzemí
jakub cenkl  Velké vlakové dobrodružství  

za zvířaty světa
hana vašková Vyber si své řemeslo
kolektiv Guinnessovy světové rekordy 2019
adam Bray Marvel Studios: obrazový průvodce

           Světla Parkanová, knihovnice
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karanténní opatření kvůli koronaviru
Pohled z počernické fary

příměstský tábor na faře

noc kostelŮ v dolních počernicích

Oddechli jsme si, karanténní opatření kvůli pandemii koronaviru se 
omezují a my můžeme, aspoň trochu, svobodně dýchat. Zatím ale 
úplně neskončila a zanechávají za sebou stopy, většinou negativní, 
ale možná i pozitivní. Jejich vliv můžeme pozorovat na vlastním ži-
votě i na životě počernické obce a farnosti.

Když lidé měli omezený pohyb, nezbylo jim, než se stáhnout 
do  své rodiny nebo do  sebe, ať to bylo z  nutnosti nebo jen vyu-
žili příležitosti. Některým zřejmě tento stav vyhovoval. Zmizely 
konvence, kvůli kterým se museli stále snažit být s druhými, přinej-
menším s nimi komunikovat. Najednou nemohli, a tudíž nemuseli. 
Najednou měli víc času. A teď se věci krok za krokem vracejí k pů-
vodnímu stavu.

Jiní lidé ovšem vykročili ze sebe k druhým a angažovali se např. 
v šití a distribuci roušek. Vyzískaný čas využili k přemýšlení, k pro-
hlubování mezilidských vztahů, které přece jen existovaly…

Karanténní opatření nabourala fungování hospodářství, ale 

v termínu od pondělí 17. 8. do pátku 28. 8. bude probíhat 
pro děti od  5 do  11 let příměstský tábor na  téma malí věd-
ci, který se bude pořádat opět na faře. Budeme společně bádat 
a objevovat zajímavosti z botaniky, archeologie i geografi e, vy-
zkoušíme si vyrobit mýdlo a dělat další zajímavé pokusy. Kapa-
cita je 15 dětí. 

Druhý týden už je bohužel plně osazený, volná místa jsou 
od 17. 8. do 21. 8. 

Tábor bude na faře každý den kromě sobot a nedělí od 8 hod. 
do 17 hod. Cena je 350,- Kč/den za dítě, které bude na táboře pou-
ze 1-2 dny. Při přihlášení na 3 a více dní je cena 300 Kč/den. Sou-
rozenci, kteří se tábora účastní společně, mají cenu 300 Kč/den 
za jednu osobu, přesto, že tam budou jen 1 nebo 2 dny. 

Přihlášky, podmínky a všechny podrobnosti najdete na na-
šich webových stránkách www.farnost-dolni-pocernice.cz pod 
názvem příměstský tábor. Místa si můžete už teď rezervovat 
na emailu: tabor.fara@seznam.cz.

 Marcela Krňávková
program bohoslužeb o prázdninách
Během prázdnin budou mše svaté pouze v neděli v 8:30 hod. 

pozvánka na pouŤ
Všechny srdečně zveme na poutní slavnost Nanebevzetí Panny 
Marie v neděli 16. srpna od 9 hod. do našeho kostela v Dol-
ních Počernicích, včetně pohoštění v areálu kostela, které bude 
po bohoslužbě.

Termín konání této akce byl posunutý z původního termínu, který měl být v pátek 5. 6. na pátek 12. 6. z důvodu 
koronavirové pandemie. I přes posun termínu byl v našem kostele hojný počet návštěvníků. Noc kostelů začala zvo-
něním na kostelní zvon a po té kněz místní farnosti P. Libor Ovečka spolu se starostou Zbyňkem Richterem přivítali 
příchozí na tuto akci. Návštěvníci si mohli poslechnout krátký harfový koncert v podání Anežky Jablonské a nakonec 
přišel zlatý hřeb večera historik Jan Royt, který zajímavě, odborně a zasvěceně hovořil o historii našeho kostela, ale 
hlavně o vzácných nástěnných malbách, 
které se nachází v presbytáři kostela. Po-
kud jste nestihli přijít k nám na Noc kos-
telů a rádi byste slyšeli tóny harfy a před-
nášku, máme pro vás dobrou zprávu. 
Na kanálu YouTube vše najdete. Zadáte: 
„farnost dolní počernice“ a najdete zde 
nejen přenosy bohoslužeb, ale hlavně 
video s názvem: „Záznam z Noci kostelů 
12.6.“. Zveme vás na  další Noc kostelů, 
která je naplánována na 28. 5. 2021.

 Marcela Krňávková
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také vztahy, které jsme roky budovali. Rouška neumožňuje se 
na druhého usmát, a proto není třeba se snažit o úsměv, není tře-
ba se snažit o kontakt. Vztahy lidí se staly více neosobními, protože 
za rouškou druhého člověka možná ani nepoznám. Stát bude mu-
set roky řešit ekonomické ztráty, ale ještě více let může trvat nápra-
va ztrát na osobních vztazích a na osobní angažovanosti. O některé 
vztahy jsme možná přišli, ale zase jiné jsme nalezli.

Z hlediska farnosti je škoda, že jsme museli oslavit Velikonoce, 
největší křesťanské svátky, jen s pár lidmi v kostele. Ale možná jsme 
je oslavili stejně hluboce a stejně radostně, jako kdyby se byla moh-
la křesťanská obec shromáždit v plném počtu. Možná se ani příště 
v plném počtu neshromáždíme, ale o to hlubší může být náš proži-
tek. Tak možná koronavirus podpořil dvojí pohyb v duchovním pro-
žívání: Možná úbytek těch, kdo v obci a ve farnosti společně žijí, ale 
větší hloubku společného života.

 Libor Ovečka
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jarní prázdniny v počinu u koní
Tak trochu v  běhu, protože život u  nás 
ve  stáji se vrátil do  zajetých kolejí, bych 
ráda napsala něco o tom, jak jsme trávili 
prodloužené jarní prázdniny. Určitě nás 
nastalá situace zaskočila, v první okamžik 
jsem si myslela, že to je jenom tak na pár 

dní a že třeba už příští týden bude všechno zase fajn. Ale bylo i ne-
bylo. Tolik volna stádo našich koní dlouho nemělo, a jak se ukázalo, 
opravdu jim to prospělo. Byli spokojení, klidní a s přibývajícími stéb-
ly zelené trávy i čím dál tím víc natěšení na léto. Děti, které ve vět-
šině případů čekala doma paní učitelka na obrazovce počítače už 
tak spokojené nebyly. Chtěly ven a ke koním, ale nejenom je drbat, 
ale chtěly jezdit, trénovat… Prostě hýbat se. Jezdecký kroužek ne-
mohl poměrně dlouhou dobu dětem nabídnout normální provoz. 
Přesto se všichni dospělci snažili, jak jenom mohli, abychom dětem 
umožnili alespoň něco. Děti mohly chodit po jednom, mohly s koň-
mi na  pastvu, mohly je hřebelcovat do  vyčerpání, a  v  neposlední 
řadě se mohly vzdělávat z pracovních listů, které s nimi cvičitelé jed-
notlivě probírali. Využili jsme tohle složité období k probírání teorie 
výcviku, děti se dozvídaly hodně in-
formací, na které není vždy v průběhu 
kroužku čas. A tak by měly do dalšího 
období přijít o  něco více připravení. 
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Určitě jim teď půjde snáz s koňmi komunikovat a najdou společnou 
cestu, ve které se chtějí dále rozvíjet. 

To, co si každý milovník zvířat přeje ze všeho nejméně, se u nás 
v  těžkém období stalo nepříjemnou realitou. Na  těžkou kompli-
kovanou koliku umřel náš OLIVER. Byl to silný kůň, ale tenhle boj 
nedokázal vyhrát. Budeme na něj navždy vzpomínat. Byl to vůdce 
stáda, a tak teď máme v Počernicích osm koní, kteří se popásají ka-
ždý sám, smutně a zatím se nenašel žádný nástupce, který by roli 
alfa koně převzal. Snad po letním pastevním odchovu mimo Prahu 
se všechno porovná a stádo si najde nového vůdce. 

A s tím souvisí i nastávající období, kdy koně, jako každým ro-
kem, odjedou na letní pastviny na Rousínov, kde mají dostatek trá-
vy, odpočinku a pohybu a nabírají síly na další školní rok, aby mohli 
společně s dětmi strávit mnoho společných dní. Koně budou po-
stupně odjíždět od začátku června do začátku července podle toho, 
jak bude třeba zvládnout paravoltižní závody a  tréninky. Pastviny 
pro koně jsou již připravené, a pokud se na nás počasí trochu usmě-
je, zvládneme i sklidit seno. 

Koňský hnůj je možno odebírat do konce června po telefonické 
domluvě, v červenci bude areál zavřený a v srpnu bude 
opět občasná možnost odběru. Stále je hnůj zdarma 
za odvoz pro všechny v neomezeném množství. 

Počin v  tuto dobu vstoupil do  druhého monitoro-
vacího období projektu: „Využití koní při neformálním 
vzdělávání dětí a  studentů“. V  rámci tohoto projektu 
máme možnost se vzdělávat formou návštěv a  projek-
tových aktivit v různých oblastech, které dále využijeme 
v práci s dětmi v našem jezdeckém klubu. V rámci toho-
to programu v klubu probíhají zajímavé projektové dny, 
kluby praktických dovedností i  sdílení zkušeností a  za-
vádění nových metod, které jsou obohacením pro naše 
cvičitele a trenéry. 

jezdecký tábor proběhne v termínu 15. – 18. 7. 2020 
v Rousínově za přítomnosti všech zvířátek klubu. V srp-
nu tamtéž bude paravoltižní a  akrojógové soustředění 
zakončené oficiálními jezdeckými závody a  potom už 
se zase budeme pomalu připravovat na  návrat do  Pra-

hy, kde od poloviny září začne další školní jezdecký rok. Informace 
o přesném zahájení, zápisu nových dětí i začátku hipoterapie bu-
dou na nástěnce klubu a na webových stránkách www.jk-pocin.cz.

Přejeme všem hezké a zdravé letní prázdniny, sluníčko i vodičku 
podle přání a budeme se těšit opět v září na viděnou.

 Za JK Počin Hanka Špindlerová
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p o Č e r n I c ký s e n I o r s ký

17. 7. 2020  od  15.00
v pátek v prostoru mezi infocentrem a poštou

ukázky rehabilitačního cvičení
masáže krční páteře

dovednostní soutěže, deskové hry … 

drobné občerstvení a nealko zdarma
slosování účastnických lístků o zajímavé ceny

k poslechu i tanci vám zahraje kapela

koná se za kaŽdÉho poČasí, tĚŠíme se na vás

Z M Ě N A  P R O G R A M U  V Y H R A Z E N A
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hledejte pražské motýly
přispějete vzniku prvního atlasu denních motýlů hlavního města
entomologové žádají veřejnost o pomoc při hledání denních motýlů na území hlavního města prahy. do mapování se letos může 
zapojit kdokoliv – stačí motýla vyfotografovat mobilem a společně s Gps polohou nebo upřesněním místa a datem pořízení vložit 
do  jednoduché mobilní aplikace inaturalist nebo na facebookové stránky „hledejte pražské motýly“. “výrazný úbytek motýlů 
je v posledních desetiletích pozorován po celé evropě. jaká je situace konkrétně v praze, kde se historicky vyskytovalo na 75 % 
všech druhů denních motýlů Čr, to nevíme. lidé nám tak mohou pomoci vytvořit atlas rozšíření denních motýlů prahy,” řekl ento-
molog oldřich Čížek ze spolku hutur, který zaštiťuje projekt mapování spolu s národním muzeem, fakultou životního prostředí 
Čzu v praze a agenturou ochrany přírody a krajiny Čr.

„Chceme posoudit současný stav ohrožení denních motýlů, kteří žijí 
na území našeho hlavního města. Proto jsme se rozhodli zpracovat 
vůbec první atlas rozšíření denních motýlů Prahy, který pomůže 
odborníkům i veřejnosti v ochraně pražských motýlů. Díky finanč-
ní podpoře od Magistrátu hl. m. Prahy tak v roce 2020 mapujeme 
výskyt denních motýlů po celé Praze. Při hledání motýlů se ale ne-
dostaneme všude – třeba na soukromé zahrádky, do vnitrobloků či 
do průmyslových areálů. Navíc není v našich silách navštívit abso-
lutně všechna místa v Praze. Proto se obracíme na veřejnost s pros-
bou o zapojení do hledání motýlů,“ vysvětlil situaci Čížek. 

„Aplikace iNaturalist podle fotografie sama nabízí určení pozo-
rovaného druhu a její ovládání je velmi intuitivní. Pouze s mobilním 
telefonem se tak mohou obyvatelé Prahy zapojit do vědeckého vý-
zkumu, ať už v parku, na výletě nebo třeba na cestě do práce,“ vysvět-
luje RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel Přírodovědeckého muzea Národní-
ho muzea. „Rozhodli jsme se projekt podpořit oceněním nejlepších 
pozorovatelů, mimo jiné návštěvou běžně nepřístupného entomo-
logického depozitáře Národního muzea. Soutěží se hned ve  dvou 
kategoriích: o největší počet uložených pozorování a o největší počet 

zaznamenaných druhů,“ říká 
dále Ivo Macek.

A kde hledat v Praze motý-
ly? „Naprostá většina pražských 
motýlů žije v  přírodních úze-
mích, která jsou přísně chrá-
něna. Ale Praha, to není jen síť 
rezervací. Máme tu parky a za-
hrady, městskou zeleň, okolí 
Vltavy i  okrajové části Prahy, 
ve kterých se prolíná zeměděl-
ská krajina a velkoměsto. Jenže 
o  motýlech v  těchto místech 
zatím nevíme prakticky vůbec 
nic,“ řekl entomolog Tomáš 
Kadlec z Fakulty životního pro-
středí ČZU v Praze, který se po-
dílí na systematickém mapová-
ní pražských motýlů. 

Jedním z  partnerů mapo-
vání denních motýlů v  Praze 
je i  Agentura ochrany přírody 
a  krajiny ČR. „Kromě toho, že 
poskytneme pozorování ulo-
žená do  Nálezové databáze 
ochrany přírody spravované 
AOPK ČR, podpoříme mapo-
vání motýlů v Praze zahrnutím 
do  našeho projektu Bílá mís-
ta, který je věnován cílenému 
mapování neprozkoumaných 
lokalit“, řekl Karel Chobot.

kontaktní osoba
Lada Jakubíková – Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
e-mail: jakubikoval@fzp.czu.cz
telefon: +420 774 096 885

Řešitel projektu 
Oldřich Čížek – spolek Hutur
e-mail: Oldrich-Cizek@seznam.cz
telefon: +420 604 207 584

partneři projektu
Jiří Rom - Magistrát hl. m. Prahy
e-mail: jiri.rom@praha.eu
telefon: +420 236 005 820

Petra Caltová – Národní muzeum
e-mail: petra.caltova@nm.cz
telefon: +420 224 497 982

Tomáš Kadlec – Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
e-mail: kadlect@fzp.czu.cz
telefon: +420 739 312 295

Karel Chobot – AOPK ČR
e-mail: karel.chobot@nature.cz
telefon: +420 739 312 295

ko n ta k t y

„V Praze se dlouhodobě snažíme provádět péči o zeleň i s ohle-
dem na motýly. Vytvořit vhodné podmínky pro život motýlů v sa-
motném centru města je ale často složité. Vždy se snažíme najít 
kompromis mezi požadavky veřejnosti a  prostorem pro přírodu. 
Proto jsme velmi zvědaví na výsledky projektu. Budeme tak moci 
zhodnotit naše dosavadní kroky v péči o pražskou přírodu,“ řekl Jiří 
Rom, specialista péče o chráněná území z Magistrátu hl. m. Prahy.

1. ohniváček černočárný (Lycaena dispar) je novým přírůstkem 
do  fauny denních motýlů Prahy. Jedná se o  snadno určitelný druh. 
A protože se v Praze pozvolna šíří, lze při pomoci veřejnosti očekávat 
nálezy z řady nových lokalit. Nejčastěji jej můžeme zastihnout na vlh-
kých loukách či v okolí vodních toků, kde rostou šťovíky, na kterých se 
vyvíjejí jeho housenky. (Foto: Marek Vojtíšek) 

2. vřetenuška pozdní (Zygaena laeta) patří k našim nejbarevnějším 
zástupcům čeledi vřetenuškovitých. Díky tomu je snadno poznatelná. 
Na  území Prahy se nachází jen velmi málo lokalit s  jejím doloženým 
výskytem. Potkat ji můžeme např. na suchých stráních s porosty máč-
ky ladní v  přírodní rezervaci Prokopské údolí nebo přírodní památce 
Baba. (Foto: Marek Vojtíšek)

3. perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia) je naším běžným 
a  prakticky nezaměnitelným druhem denního motýla. I  znalost roz-
šíření tohoto běžného motýla v  Praze je v  současnosti velmi nízká. 
Dospělce nejčastěji zastihneme, jak sají nektar na osluněných lesních 
loučkách, světlinách či lesních cestách. Vyskytuje se také na křovitých 
stráních, náspech železnic atp. (Foto: Marek Zlatník)

1

2

3



23

pro Golf neexIstuje Žádný hendIkep
A ten golfový HCP získáte u nás! Přesně v tomto duchu jsme na pře-
lomu ledna a  února připravovali kampaň na  Black Bridge, kterou 
jsme chtěli oslovit nové potencionální golfisty. Tou dobou jsme ani 
zdaleka netušili, že ten skutečný hendikep, coronavir, který k nám 
přišel na přelomu února a března, nás ochromí všechny a náš citát 
tak mnohonásobně umocní.

Ano, i  naše golfové hřiště v  srdci obce a  přírody, které se tou 
dobou připravovalo na novou sezonu a s nadějí očekávalo mnoho 
starých dobrých tváři, ale i řadu nových hráčů, bylo ze dne na den 
uzavřeno. A tak nám nezbylo nic jiného, než se s touto situaci sta-
tečně „poprat”. Pustili jsme se do  generální údržby hřiště, úklidu 
a oprav zázemí, které od samotného otevření resortu před 10 lety 
nebylo možné za plného provozu provést. Sami jsme si na vlastní 
kůži vyzkoušeli, že manuální práce člověka nejen osvobozuje, ale 
dodává jistou naději a že vše, co děláte, má smysl. Stejně tak pohyb 
v přírodě, v době, kdy všichni museli být izolovaní doma, byl pro 
nás něčím výjimečným. A tak jsme za necelé dva měsíce udělali to, 
co nikdy předtím. 

Před Velikonocemi začala čísla nakažených stagnovat a postup-
ně klesat. Nedočkavě jsme vyčkávali, kdy vláda umožní znovuote-
vření golfových hřišť. Věděli jsme, že velkou devizou golfu je to, že 
hráči se pohybují celou dobu jen v  přírodě, a  díky rozloze hřiště 
a podstatě tohoto sportu je šance nákazy téměř nulová. Stejně tak, 
jak jsme ze dne na den resort uzavřeli, tak jsme jej prakticky ze dne 
na den 7. dubna otevřeli. Na recepci jsme často byli do pozdních 
nočních hodin, abychom mohli vyřizovat telefonické rezervace prv-
ních nedočkavců. Tak se dělo celý následující měsíc. 

Golf zažil po  znovuotevření velkou renesanci. Hráči byli nad-
šeni, že naše hřiště jim nabízí jedno z mála míst, kde se cítí volně 
a bezpečně. Ke golfu se vrátili ti, kteří jej kdysi hráli, a na golfové 
hřiště si našly cestu také rodiny s dětmi, které hledají společné vyži-

tí. Například bývalý úspěšný cyklista, jemuž lékař vzhledem k zdra-
votnímu stavu nedoporučil kolo, se zaregistroval do kurzu „Jak za-
čít s  golfem”. Díky svému entuziasmu a  houževnatosti tento kurz 
dokončil během jednoho měsíce a ke golfu zlákal také celou svou 
rodinu a pár přátel.

Před měsícem jsme také pro začátečníky a mírně pokročilé gol-
fisty, kteří nemají mnoho času, otevřeli skupinu ranních tréninků 
a navázali túrou devítkových turnajů. Kapacitu těchto tréninků jsme 
museli trojnásobně navýšit, jelikož vzbudily velký zájem.

Po necelých dvou měsících, kdy jsme se ocitli v nejistotě, se uká-
zalo, že pro golf skutečně neexistuje žádný hendikep a ten golfový 
HCP získáte u nás!

 Mgr. Jana Nevrklová, Golf Manager

závodní sezóna 2020 v okolí klánovIc
Nenadálá situace ve  světě se dotkla veškerého dění,  běžecké 
a cyklistické závody v okolí Klánovického lesa nevyjímaje. Nicmé-
ně organizátoři nezoufali a  i  v  době vrcholné karantény poskytli 
sportovním nadšencům možnost, jak se závodů, i když nanečisto, 
účastnit. Újezdský KoloBěh nanečisto si bylo možné zkusit kdekoli 
v ČR a účastnilo se ho celkem 35 dvojic. Nešlo o to být nejrychlejší, 
ale o příjemný prožitek z pohybu v nelehké době.

náhradní termíny závodů 
újezdský koloBěh 2020 – unikátní závod dvojic krásným Kláno-
vickým lesem. Jeden běží, druhý jede se konal 25. 6. 2020. Navázal 
na předcházejících 11 ročníků Újezdského duatlonu. 

Zážitkový závod na kolech s plněním nejrůznějších úkolů klánovic-
ký miniadventure odstartuje v neděli 2. srpna 2020

klánovický 1/2 maraton proběhne v původní termínu 18. října 
2020. Součástí je i 10 km závod, štafeta 11+10 km, Canicross (běh se 
psem) a dětské závody.

Propozice a registrace k závodům najdete na www.triprozdravi.cz, 
www.klanovickypulmaraton.cz a Facebooku.
 Barbora Kalvach
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mateřská škola oranGery

základní škola oranGery

Letošní přelom jara a léta v Orangery je i není stejný jako v minulých letech. Bohužel, či díky 
kvůli coronaviru. Na co je i coronavirus krátký, jsou témata - květen je měsícem lásky, rodiny, 
maminek a domova a v červnu právě z domova vyrážíme za hranice města, objevujeme jiné 
státy, kultury i další planety. Ovšem v mnoha dalších věcech už je corona výzvou. Přesto, že 
se věci pomalu vrací do starých kolejí, je stále zapotřebí dodržovat některá opatření, která 
nás chrání, ale na druhou stranu nám neumožňují zorganizovat akce, které jsou už neodmy-
slitelně spjaty s koncem roku, a nejen děti se na ně těší. A právě v tento moment přichází 
na řadu kreativní řešení, jak zachovat konec roku téměř tak, jak jsme zvyklí. Maminky byly letos ochuzeny o tradiční akci s vystoupením 
dětí a soutěží o nejlepší koláč, ale za to na ně čekalo video s nahranou básničkou či písničkou, kterou by bývaly slyšely naživo, podobně 
díky moderním technologiím, budou zprostředkovány i závěrečné besídky, ale z nich se ještě nic nemůže prozradit, abychom nezkazili 
překvapení. Co se však mohlo slavit „o 106“, je Den dětí, na děti čekaly hned při příchodu nafukovací balónky, které jsou vždy sázkou na jis-
totu, obzvlášť když jsou nafouklé heliem a pan učitel občas záhadně změní hlas… Ale to nebylo vše, navštívil nás i pán z organizace Ampi, 
který nás už obohatil o informace ze světa pekařství a obilí, a tentokrát si pro nás připravil povídání o mravencích, které jsme v parku i ná-
sledně hledali. Nabitý den soutěžemi a hledačkami byl pak završen výborným melounem. S počátkem května už se mohly rozjet i kroužky 
jako šachy, koně a oblíbené sportovky. Díky rozvolnění jsme zvládli i třídní focení, přeci jen za pár let by se s rouškami špatně poznávalo, 
který že kamarád to je . Teď jsme krásně všichni usměvaví od ucha k uchu 
a snad budeme mít důvodů k úsměvu čím dál tím víc. Všichni už také toužebně 
očekáváme léto, které s námi hraje trochu na schovávanou a dá nám vždycky 
jen trochu nahlédnout, co nás čeká. Byli jsme proto rádi za možnost zachytit 
„Léto za dveřmi“ na papír. Někdo ho vyhlížel klíčovou dírkou, někdo z okýnka 
ponorky, jiní si pochutnali na zmrzlině. Jak to bude v Orangery v létě, je ale jas-
né. Prázdninový provoz má letos novinku, a to speciální předškolní třídu, která 
v červenci doplní již tradiční anglickou a českou třídu, pro starší děti jsou zase 
připraveny jazykové kurzy. Letní sezónu „zahájil“ i park, a to spuštěním fontány, 
děti netrpělivě vyčkávaly celou zimu na zázrak spuštění, a i teď už několikátý 
týden po spuštění se u ní musíme na chvíli zastavit a pozorovat. Je to nádhera. 

 Hanka Weiserová

Obvykle těchto řádek využívám k  informování o  tom, co jsme 
ve škole Orangery zažili a co nás čeká. Nejinak tomu bude i nyní, 
ačkoli by se mohlo zdát, že v zavřené škole se nic neděje. Opak je 
ale pravdou. Zatímco školní budova spala, její srdce tepalo napříč 
Prahou 14 ve všech našich rodinách.

Na počátku května v ZŠ Orangery začí-
nala panovat harmonie. Díky našim skvě-
lým rodičům i pedagogům jsme vytvořili 
koncept, který byl nejen funkční, ale i vy-
soce efektivní. Podařilo se nám zajistit 
vzdělávání dětí, proto jsme mohli online 
výuku rozšířit o  online družinu a  o  pre-
ventivní program „Snídaně“. Pomocí 
společných ranních hovorů jsme se sna-
žili zabezpečit psychickou pohodu dětí 
a podpořit vzájemné vztahy, přátelství.

Postupně se začínala objevovat 
informace, že budou školy znovu ote-

vřeny. Nemohly jsme se dočkat, až budeme moci opět učit tak, 
jak umíme nejlépe – s  živými dětmi. Nepochybujeme o  tom, že 
nařízení a  doporučení MŠMT byla zpracována odborníky, kteří se 
snažili zároveň zajistit bezpečí dětí a současně nechat školám do-
statečnou volnost. Bohužel nikdo z nás neumí obsáhnout ve svých 
představách všechny školy. Zdá se, že při formulování nařízení byla 
v představách odborníků běžná dvoustupňová základní škola. I vět-
šina takových devítiletých škol s dvojnásobným učitelským sborem 
a dvojnásobným počtem tříd, než máme my, si s pravidly poradila 
jen díky nasazení a kreativnosti všech pracovníků. Jistě si ale umíte 
představit, jak náročné to bylo pro nás. Školu, která se teprve roz-
růstá, k  dispozici má jen omezené prostory a  jen hrstku kantorů. 
Kdyby ta samá situace nastala příští školní rok, měli bychom lepší 
startovací pozici o  novou budovu, kterou právě rekonstruujeme, 
a dva kantory, ale takhle to pro nás byl skutečně hlavolam.

Před novou překážku jsme se ale postavili vzpřímeně, a to opět 
bok po boku s našimi rodiči. A stejně jako u té první, tedy přechod 
na online výuku, to byl tvůrčí proces. Na všech byla znát únava, ale 
kupředu nás hnaly společné cíle - zajistit bezpečí, zdraví a vzdělání 
našich dětí. Díky tomu jsme dokázali najít kompromis, který v sobě 
spojoval dodržování pravidel MŠMT a  respekt přirozených potřeb 
dětí. Dokázali jsme nastavit a udržet stejný standard pro obě skupi-
ny našich žáků – domácí i školní. 

V době, kdy píši tyto řádky (příspěvky se posílají s předstihem), 
pracujeme na  závěrečném hodnocení. Naše škola tradičně hod-
notí slovně a  mohlo by se tedy zdát, že pro nás hodnocení bude 
snazší než pro školy se známkami. Ale myslím, že je tomu naopak. 
Letošní hodnocení totiž není jen pro žáky. To, že jsme zvládli kva-
litně probrat všechno učivo, je totiž více než jiné roky, zásluhou ro-
dičů. Samozřejmě jsme se snažili připravovat materiály tak, aby se 
děti mohly učit, ale nemalá pomoc maminek, tatínků, ale i babiček 
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ZE ŽIVOTA MŠ DUHA
Mateřská škola se znovu otevřela… Děti se do školky velice těšily, jak na své oblíbené hračky, tak na své kamarády, pohybové hry, písničky, 
vyrábění… i na své paní učitelky. Toto setkání jsme si zpříjemnili oslavou Dne dětí na školní zahradě, kde chlapci a děvčata plnili na šesti 
stanovištích různé úkoly, nechyběly ani diplomy a malé překvapení. Velice jsme si tento den všichni užili. Foto mluví za vše…
 Jaroslava Pasáková – učitelka třídy Kvítka

Po dlouhém odloučení jsme se do Hájenky všichni vrátili s ještě daleko větším nadšením. Shledání po takové době 
bylo opravdu radostné. Hráli jsme hry, vyráželi na dlouhé procházky po našem milovaném lesíku, kutili a stavěli lesní 
městečka. Užívali jsme si barev, vůní i zvuků přírody. Takto rozmanité prostředí nás podnítilo k mnohým smyslovým 
hrám, tvoření, či vaření bylinných receptů. Počasí nám přálo, a tak mimo práci na zahradě a sekání trávy, úpravy altán-

ku, jsme podnikali též výlety k rybníku a koupali se. 
Měsíc květen je měsícem lásky, zároveň patří i vzpomínce na konec druhé světové války. Děti si své znalosti oprášily 

při návštěvě výstavy v Dolních Počernicích, kde jsme shlédli a podrobněji pochopili realitu tohoto nesnadného období. Ze 
zajímavostí jsme se dozvěděli, že Královna Alžběta II. za války sloužila jako mecha-
nička a řidička. 

Čas v Hájence jsme využili též k očistě přírody kolem nás (oslava Dne Země, 
v měsíci, kdy jsme spolu nemohli být) a vydali se ke vzdálenějšímu, dosti znečiš-
těnému rybníku. Nejen drobné odpadky, ale též pneumatiky od auta, kola, železo 
a velké kusy plastu jsme odstranili z okrajů rybníka a říčky. 

Díky rozrůstajícím se možnostem v  zahradě vznikla pro veřejnost otevřená 
skupina „Tematická setkávání v Hájence“ na podporu komunity DLK v Hájence. Zá-
měrem je umožnit rodičům i přátelům DLK pravidelná setkávání, sdílení informa-

cí, znalostí a dovedností např. v oblasti 
péče o zahradu, udržitelný způsob živo-
ta, péče o zdraví a další. V případě zájmu 
zapojit se do pravidelných setkávání nás 
můžete kontaktovat. 

Přejeme Vám krásné letní dny! 
 DLK V Hájence (www.vhajence.com)

 Mgr. Anna Ondriášová

dĚtský lesní kluB v hájence
Po dlouhém odloučení jsme se do Hájenky všichni vrátili s ještě daleko větším nadšením. Shledání po takové době 

ku, jsme podnikali též výlety k rybníku a koupali se. 

dĚtský lesní kluB v hájence

byla vždy potřeba. I kdyby třeba „jen“ k organizování času. Jak tedy 
do hodnocení zahrnout vše, co považujeme za důležité, když máme 
k dispozici jen omezené množství řádků?

Dalším velkým úkolem je předávání vysvědčení. Vyčkáváme, 
jaká omezení budou platná. Rádi bychom letošní rok ukončili dů-
stojně, slavnostně a společně. Doufáme, že se nám podaří naplnit 
naše představy a všichni naši žáci si budou moci bezpečně převzít 
vysvědčení od svých třídních učitelek. Že jim budeme moci osobně 
pogratulovat, i kdyby to mělo být rukou v rukavici.

Až tenhle velký den skončí, začnou nám, mnohými profesemi 
tolik záviděné, prázdniny. Myslím, že letos opravdu není co závi-
dět. Kromě plánovaného stěhování nás čeká vymýšlení krizových 
plánů, neboť je možné, že se v září sice vrátíme do škol, ale stále 
to nebudou školy, na jaké jsme zvyklí. Na dálku už učit umíme, ale 

chceme učit co nejvíce „na blízko“ a uděláme pro to vše, co bude 
v našich silách.

ráda bych svůj článek uzavřela poděkováním všem, kdo 
pracují ve  školství. myslím, že si jej opravdu zasloužíte. máte 
za sebou nelehkou dobu a ani vyhlídky nejsou nikterak růžové. 
prožili jste náročný školní rok plný podpory a osvojování nových 
dovedností, ale i  nedůvěry a  tápání. do  své práce dáváte celé 
srdce a téměř všechnu energii. to vše se vám obvykle několika-
násobně vrací. jenže teď, skrze počítač, se vracelo jen pramálo. 
někteří jste vyčerpaní, ale věřím, že i vám se podaří využít čas 
prázdnin k  efektivnímu odpočinku, abychom v  září nastoupili 
posílení, plní energie a nových nápadů, abychom byli společně 
s žáky a rodiči připraveni k novým bitvám.

 Za ZŠ Orangery Mgr. Barbora Honzíková
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front porch musIc fest
datum: 18. 7. 2020 sobota Čas: 18:00 do 22:00 místo konání: nad rybníkem 218, praha dolní počernice

Postupný návrat žáků do naší školy

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády kvůli koronaviru musel být dle doporučení MŠMT upraven průběh zápisu do první třídy na naši 
ZŠ. Doručení veškerých potřebných dokumentů k zápisu probíhalo celý duben bez osobní přítomnosti našich budoucích žáčků. Od září 
se prvňáčky naplní třídy paní učitelek Kateřiny Kracíkové a Ivany Hájkové, které se již nyní na děti moc těší. Naše děti se pak mohou těšit 
na první část venkovních herních prvků a novou multimediální učebnu.

Pod hlavičkou Two Guns Country se uskuteční jedna z nejzajímavějších událostí letoš-
ního léta.

Tato událost bude výjimečná nejen pro svou konceptuální stylizaci, ale také proto, 
že událost tohoto charakteru bude v České republice dosavadní premiérou.

Po  vzoru amerických Front Porch festivalů, kde se milovníci hudby a  účinkující 
prolínají v ulicích a na předních verandách domů, které jsou k tomuto účelu laskavě 
propůjčeny místními obyvateli, vám přinášíme I. Front Porch Music Fest neboli Hudba 
na verandě.

Festival se uskuteční v  sobotu 18. 7. 2020 od  18:00 do  22:00 hodin v  nádherné 
lokalitě, na verandě domu umělce Romana Franty, Nad Rybníkem 218, v Praze Dolních 
Počernicích.

Ti, kdo mají rádi hudbu vycházející z tradičních stylů: blues, country, folk a chtějí 
prožít večer ve společnosti přátel a lidí z nedalekého sousedství, se mohou těšit na pí-
sničkáře skotského původu Tonyho Rose, jehož jméno je ve světě alternativní country 
velice respektovaným pojmem. Tony Rose se na festivalu představí v roli headlinera.

Dalším účinkujícím je Mr. Pink and the Bad Thoughts. Zakládající člen kapely Ma-
ggie´s Marshmallows, s hlasem Leonarda Cohena a duší Townese Van Zandta, předsta-
ví svojí sólovou tvorbu plující v temných vodách podivínského folku.

Zbloudilý pes Jonny Richter and the Hog Ranch zde představí svou elektrizující 
směs garážového blues-country-gospelu. 

Vše bude vizuálně podpořeno uměleckým projektem Romana Franty a poutavou 
videoprojekcí.

Srdečně vás zveme a těšíme se na vaší hojnou účast.
 Za Front Porch Music Fest Jan Richter

Po úspěšném vypořádání se s novinkami ve vzdělávání, které přinesla distanční výuka, se postupně začala škola konečně plnit žáky. I když 
byla i nadále, až do konce školního roku, preferována on-line výuka, která kromě konzultací v prostředí aplikace ZOOM zahrnovala zadá-
vání učiva v týdenních cyklech na webových stránkách školy, testování a procvičování učiva v programu Alf a další spolupráci žáků s jejich 
pedagogy prostřednictvím nejrůznějších IT technologií, pozvolna se naše škola žákům otevřela. 

V souladu s postupným rozvolňováním protikoronavirových opatření vlády byla od 11. května umožněna osobní přítomnost žáků 9. 
třídy na vzdělávacích aktivitách věnovaných přípravě na přijímací zkoušky na střední školy. Následně, 25. května, se škola otevřela pro žáky 
prvního stupně a 8. června i pro žáky stupně druhého. 

Veškeré vzdělávací aktivity ve škole respektovaly doporučení MŠMT, mezi která mimo jiné patřila zvýšená hygienická opatření, ome-
zený počet žáků ve skupinách, a s tím související zajištění pedagogů a dostatečného počtu učeben. Kombinace distanční výuky a vzdělá-
vacích aktivit ve škole s sebou přinášela extrémní náročnost na práci všech pedagogů. I přesto naše škola umožnila zájemcům se těchto 
aktivit účastnit a zároveň pokračovalo distanční vzdělávání. Stále si také vážíme toho, jakým způsobem se se všemi novými způsoby výuky 
naši žáci vypořádávali. Po  tomto nezvyklém 
školním roce nás čekají zasloužené prázdniny 
a po nich snad konečně pro všechny vytouže-
ný návrat do školních lavic. Věříme, že stejně 
jako celá naše škola, se na tuto chvíli těší všich-
ni naši žáci i jejich rodiče, kterým patří náš vel-
ký dík za to, jak své děti ve výuce podporovali.

 Ing. Alena Vyskočilová, Mgr. Jiří Schwarz
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