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s blížícím se koncem roku 2020 by bylo vhodné, abych se s přáním do nového roku obrátil na vás. To 
však učiním až na konci mého příspěvku. Trochu neobvykle bych si vám dovolil sdělit, co bych si přál 
do nového roku já.

Naše společnost se v letošním roce dostala do situace, která pro většinu z nás byla zcela nová. Takže 
bych si především přál, aby tyto dny všeobecné nejistoty skončily a běh života se navrátil do normálních 
kolejí. 

Přál bych si tedy,
abychom mohli všichni pracovat bez obav a stresu o naše jistoty,
aby naše děti měly normální podmínky pro vzdělávání a využívání svého volného času,
aby se vaše rodiny dostaly do běžného rytmu a bez starostí, které jim způsobil coronavir,
abychom vám všem mohli nabídnout plnohodnotné aktivity v oblasti kultury, umění a sportu,
aby se nám podařilo realizovat většinu připravených projektů v oblasti technické vybavenosti,
aby projekt na naši novou ZŠ pokročil do dalších stupňů, směřujících k jeho realizaci,
aby se naší MČ vyhýbali zloději, vandalové, sprejeři a jiné nekalé živly,
aby si každý z nás zajistil svůj majetek proti krádežím, které kamery ani policie nevyřeší,
aby občané nevhazovali svůj domovní odpad do veřejných odpadkových košů,
aby odpadkové koše byly využívány k účelu, ke kterému mají sloužit,
aby lidé neznečišťovali veřejná prostranství v okolí kontejnerů na tříděný odpad,
aby nevznikaly černé skládky podél komunikací a v našich přírodních lokalitách,
aby občané využívali ve větší míře sběrných dvorů, kompostáren a nádob na bioodpad,
aby si vlastníci nemovitostí udržovali svoji zeleň, která brání volnému průchodu na chodnících,
aby nebyl ničen městský mobiliář, cesty, trávníky a nově vysázené stromy,
aby byli návštěvníci našeho zámeckého parku k této přírodní a kulturní památce ohleduplní,
aby automobily neparkovaly tam, kde to není povoleno, zejména pak na trávnících a chodnících,
aby řidiči dodržovali pravidla silničního provozu a chovali se ohleduplně k ostatním,
aby bylo dostatek fi nančních prostředků na opravy našich komunikací, i těch ve správě TSK,
aby občané pochopili, že samospráva a úřad nemohou vyřešit všechny vaše stížnosti a podněty,
aby tyto podněty měly smysl, byly opodstatněné a byly podepsány s uvedením kontaktů,
aby si naši občané uvědomili, že žijí ve velkoměstě, a ne v zapadlé vísce na Šumavě,
aby stavebníci v době staveb neznečišťovali naše komunikace a uklízeli si po své činnosti,
aby nebyly znečišťovány naše vodí toky, vodní plochy, veřejná prostranství a zeleň,
aby naši občané nepálili zelený odpad a neznečišťovali ovzduší ostatními spalinami,
abychom dořešili majetkové spory, které ovlivňují hospodaření a rozvoj naší MČ,
abychom v co největší míře naplnili Akční plán rozvoje naší MČ, stanovený do konce r. 2022.

Těch přání by mohlo být samozřejmě více, ale to už bych zacházel do velkých podrobností. Ti z vás, kteří 
mají potřebu projednat své dotazy a podněty osobně, mají u mne dveře otevřené a já jsem rád, že tak 
již činí nově přistěhovaní občané, kteří vidí naši MČ jiným pohledem, než starousedlíci, a pro mne jsou 
tato setkání v mnohém poučná. Jsem přesvědčen, že tito občané ode mne odcházejí s dobrými pocity 
o získaných informacích, které by jinou cestou nemohli získat.

Závěrem nezapomenu na vás, vážení spoluobčané, a dovolím si vám popřát klidné a spokojené 
prožití vánočních svátků a v novém roce 2021 pevné zdraví, pohodu, klid a splnění vašich i těch 
nejtajnějších přání.
 Zbyněk Richter, starosta
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JEDNÁNÍ RADY MČ PRAHA - DOLNÍ POČERNICE
RMČ na svých zasedání od 13. 10. do 27. 11. 2020 m.j.

schválila
- text odpovědi na petici občanů, bydlících v Makovské ul.
-  umístění zrcadel u přechodu na ul. Národních hrdinů na objektu 

č.p. 53 
- rozdělení odměn pro zaměstnance ZŠ, MŠ a Oáza
- sponzorské dary pro příspěvkové organizace naší MČ
- úpravy rozpočtu MČ ve 4. čtvrtletí r. 2020
-  objednávky na  výkon autorského dozoru a  technického dozoru 

na rekonstrukci čp. 366 a střechy sladovny čp. 3 - pivovar

- termín a program 14. zasedání ZMČ
-  SOD se spol. MS Real-reality na  rekonstrukci střechy sladovny 

čp. 3 - pivovar
-  Rozhodnutí (smlouvu) o fi nancování projektu Komunitního centra 

„Jako doma“ s Hl. m. Prahou v Operačním programu Praha – pól 
růstu ČR

-  smlouvy o zřízení věcných břemen na kanalizační a plynové pří-
pojky

souhlasila
- s použitím znaku MČ pro publikaci „Uličník Prahy 14“
-  s udělením výjimek nákladních automobilů fi rem se sídlem v MČ 
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-  o posunutí termínu řešení domnělého hrobu Vlasovců na místním 
hřbitově na r. 2021

-  upustit od  pravidelného Vánočního setkání seniorů v  prosinci 
2020

- o přesunutí termínu konání 10. Fóra MČ na r. 2021
-  o  vítězi veřejných zakázek na  stavbu komunitního centra „Jako 

doma“ a na rekonstrukci střechy pivovaru čp. 3, sladovna
-  o odložení platby nájemného za 4. čtvrtletí nájemcům nebytových 

prostor MČ na základě jejich žádostí

pověřila 
- starostu a jednotlivé členy RMČ a tajemnici ÚMČ k úkonům, spada-
jícím do jejich působnosti

JEDNÁNÍ ZMČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE 
Jednání ZMČ Praha – Dolní Počernice se v období od 16. 9. 
do uzávěrky tohoto čísla DPZ neuskutečnilo.

Upozorňujeme zájemce o  podrobnější informace z  jednání RMČ 
Praha – Dolní Počernice, že tyto jsou uveřejněny na  webových 
stránkách MČ a  v  písemné podobě jsou dostupné v  sekretariátu 
starosty MČ Praha – Dolní Počernice.

 Kancelář starosty

pro průjezd Českobrodskou ul.
- s úpravou vjezdů k rodinným domům v MČ na základě žádostí
-  s pronájmem kolumbárních skříněk a hrobových míst na místním 

hřbitově na základě žádostí
-  s umístěním mobilní stavby spol. Jami Gardens s.r.o. v zahrádkář-

ské kolonii Ke Hrázi
-  s projektovou dokumentací na výstavbu rodinného domu ve Ště-

panické ul.
-  s  instalací obrazu Panny Marie v  kapličce v  nové části místního 

hřbitova
- s posunutím hranic VRÚ Dubeč, Dolní Měcholupy, Štěrboholy

nesouhlasila
-  s  průjezdem zemědělské techniky spol. Median po  cyklostezce 

č. A 258
-  s umístěním reklamního pylonu v areálu Pro-Doma na Českobrod-

ské ul.
-  z á s a d n ě s propachtováním pozemků, určených k výstavbě nové 

ZŠ za účelem jejich zemědělského obhospodařování
- s projektovou dokumentací na akci Vlakové zastávky Praha 14

požadovala
- předložení některých materiálů k projednání v ZMČ
-  upravit název ZŠ v seznamu škol, předloženým MHMP dle Zřizo-

vací listiny ZŠ
-  pozvat dotčené subjekty k upřesnění projektových dokumentací 

dodaných na ÚMČ

Vážení čtenáři,

na tomto místě bychom rádi poděkovali našim novým ob-
čanům, kteří se nedávno přistěhovali do Dercsényiho ulice. 
Rodiny Petraturovy, Svobodovy a Marešovy a paní Válová 
se u nás „zapisují“ tím nejlepším způsobem. Bez jakéhoko-
liv podnětu ze strany ÚMČ, samy od sebe, se vydaly do nej-
zazších koutů naší MČ a začaly je čistit od odpadů nastřá-
daných v  křoviskách, škarpách, podél cest a  cyklostezek. 
Dospělí i jejich děti sbírali i to, co nebylo vidět, dalo by se 
říci, že ten nepořádek vyhledávali. Přiložené fotografi e do-
kazují, že to nebyla snadná práce, ale rozhodně byla zásluž-
ná. Odpadky byly po domluvě s vedením naší MČ sneseny 
na  jedno místo a naše pracovní četa se již postarala o  je-
jich likvidaci. Že se odpad nevešel do  našich popelnic, je 
nadmíru jasné. A že jsme museli za  jeho likvidaci zaplatit 
peníze navíc? To se nedá nic dělat. Rádi jsme ty fi nanční 
prostředky vynaložili a v případě potřeby je budeme dále 
na takový účel vynakládat! 

Ještě jednou děkujeme za  příkladný přístup našich 
výše uvedených občanů, kteří zlepšují vzhled a životní pro-
středí v naší MČ.

 ÚMČ Praha – Dolní Počernice

PODĚKOVÁNÍ

 ÚMČ Praha – Dolní Počernice
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MUDr. Pavel Boček, STAN
Naše MČ pod současným vedením nadále vylep-
šuje podmínky pro život v  Dolních Počernicích. 
Nádherný park, Štěpnice, rekonstrukce a údržba 
hřbitova a  mohl bych jmenovat mnoho dalších 
počinů. Jako radní odpovídající za  školství mu-
sím vyslovit pochvalu kantorům a  vedení naší 

ZŠ a MŠ, že i v těžkých podmínkách udrželi vysoký standard výuky 
a svojí práce. Zdravotní středisko a jeho lékaři pracovali velmi dob-
ře. Kvituji vznik nového statutu DPZ a velmi dobře hodnotím prá-
ci celé redakční rady. Kulturní život v MČ i přes řadu restriktivních 
opatření udržovala na vysoké úrovni OÁZA. Do příštího roku je zá-
sadní, aby pokračovaly přípravy na výstavbu nové školy a nebyly 
brzděny minoritní skupinou občanů. 

Stejně tak bych naší MČ v roce 2021 přál, aby mohla pracovat 
plně a bez kovidových komplikací či bezpředmětných udání, připo-
mínek a stížností.

Danka Exnerová, ODS 
Blíží se konec roku 2020. Mé postřehy, týkající se 
naší MČ, jsou zaměřené na kulturně-sociální ob-
last. Tento rok je poznamenaný pandemií Covid 
19. O  to více jsou v  popředí mezilidské vztahy. 
Proto si například považuji revitalizaci zámecké-
ho parku, kde procházka v každém ročním obdo-

bí přináší příjemný relax, cením si, že jsme měli možnost prožít krás-
ný zážitek při akci Večer filmových melodií nebo při Noci kostelů, 
že se senioři mohli setkat na Seniorském dni zdraví, vážím si práce 
všech z Krizového štábu, díky redakční radě Počernického zpravo-
daje si mohu přečíst o historických událostech, občanech z DP. Prá-
ce sociální komise, která se věnuje našim seniorům, je také zdařilá. 
Naší MČ přeji do roku 2021 hodně spokojených občanů. 

Ing. Jiří Falc, DOLNÍ 2018 
Letošní rok byl pro všechny mnohem náročnější 
než ty předchozí. Proto, ale nejen proto, mám ra-
dost z velkého nárůstu zájmu našich spoluobča-
nů o situaci kolem nás. 

Za  jeden z významnějších počinů ke zkvalit-
nění života v naší MČ vnímám odmítnutí již poně-

kolikáté předložené smlouvy s developerskou společností Central 
Group, smlouvy, která neřeší dopravní napojení lokality na Národ-
ních hrdinů dle, městskou částí schválené Urbanistické studie Dolní 
Počernice jih, a tím se snaží přesunout zodpovědnost za dopravní 
obslužnost nové investice na MČ.

Je však ještě mnoho dalších oblastí, kterým je třeba se věnovat. 
Přeji všem hodně síly v  prosazování pozitivních změn a  v  novém 
roce 2021 hodně štěstí a hlavně zdraví.

Mgr. et Mgr. Petr Hartoš, ODS
Zvláštní době (pandemii a nekompetentní vládě) 
čelíme v Počerkách poměrně statečně. Osobně si 
myslím, že Dolní Počernice jsou po roce 2020:
•  Semknutější. Množství dobrovolníků a nasazení 

krizového štábu budí respekt.

Mgr. Tomáš V. F. Jirsák, KDU-ČSL
K  některým úspěchům MČ mám bohužel i  ALE: 
Příspěvkovka zastřešující kulturu, jíž se letos 
povedlo několik pěkných akcí, je snad dobrý 
koncept (sám jsem s  podobným přišel), ALE její 
vznik a financování provází mnoho nepříjemných 
otazníků. Stavba nové školy se přiblížila realiza-

ci vydáním ÚR, ALE za cenu projektu, s nímž nejsou spokojeni ani 
autoři, a který naši obec rozděluje. Mohl bych pokračovat, ALE chci 
být pozitivní: Potěšil mě hlavně rostoucí zájem obyvatel MČ o obec-
ní dění a  jejich ochota se angažovat, nový Statut DPZ, dokončení 
úprav parku, oprava hřbitovní zdi v ulici U Koní a mnoho dalšího. 
Do nového roku nám přeji hlavně vzájemný respekt, toleranci, sna-
hu o spolupráci a z toho plynoucí radost.

PhDr. Drahoslava Kráčmarová, Ph.D., 
DOLNÍ 2018
Pozitivně vnímám zejména narůstající počet ob-
čanů, kteří se zajímají o dění v obci a chodí na jed-
nání zastupitelstva. Velikou radost mi udělaly ob-
rázky andělů. Za  největší úspěch zastupitelstva 
považuji neuzavření pro obec nevýhodné smlou-

vy s Central Group. Příjemné zjištění mi přinesla má účast v Krizo-
vém štábu a při tvorbě Statutu DPZ: i když to tak mnohdy nevypadá, 
je spolupráce napříč koalicí a opozicí možná. Naopak mě mrzí, že se 
zatím nepodařilo prosadit jmenovité zaznamenávání průběhu hla-
sování, což vnímám jako dluh vůči voličům.

Do nového roku bych naší MČ přála, aby se zastupitelstvo stalo 
místem, kde vždy vítězí fakta a argumenty, nikoli emoce a loajalita. 
A všem občanům především pevné zdraví.

Ing. Tomáš Jílek, ODS
Myslím, že dost. Byly realizovány rekonstrukce 
hřbitova a  sídla údržby v  čp. 25 i  rekonstrukce 
velké části ul. Nad Rybníkem. Byla dokončena 
rehabilitace zámeckého parku a  pokračovala III. 
etapa parku U  Čeňku. Projekt nové ZŠ dospěl 
k vydání ÚR, do OPPR byl přijat projekt Komunit-

ního centra a byly závazně přislíbeny fin. prostředky na dokončení 
rekonstrukce střech pivovaru. Byly dokončeny projekty rekonstruk-
cí lávek přes Rokytku a ul. Nár. hrdinů a Úpické, projektuje se i cyk-
lostezka do Štěrbohol. 

Do roku 2021 si přeji, aby se podařilo co nejdříve dospět k re-
alizaci projektovaných akcí a  zahájit přípravu, případně i  realizaci 
dalších. A  samozřejmě nám všem ve  zdraví překonat současnou 
složitou situaci.

ZASTUPITELÉ ODPOVÍDAJÍ
„ Blíží se konec roku. Co se podle Vás naší MČ letos 

povedlo? A co byste jí přáli do roku 2021?“

•  Krásnější. Podobný park najdeme nejspíš až pod Pražským hra-
dem. 

•  Lépe dopravně dostupné, a to díky novým autobusovým linkám. 
•  Padlejší na hlavu. Bojovat má smysl za něco. Proč PROTI nové mo-

derní škole financované Hlavním městem Praha?
•  Domovem pro více lidí. Na přelomu roku překročíme hranici 2 500 

obyvatel. Ženy a muži jsou dnes přesně napůl. Mládeže do 15 let 
téměř třetina, tedy dětí jako smetí…

Přeji všem lidem dobré vůle požehnané Vánoce a úspěšný rok 2021. 
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Ing. Miloslav Král, ODS
Během 30 let našeho působení v komunální poli-
tice jsme se snažili každý rok vybudovat něco no-
vého, aby se naše obec podobala vyšperkovaným 
vesnicím v  Rakousku nebo Německu. Ani tento 
rok nebyl výjimkou. Dokončili jsme rekonstrukci 
parku, hřbitova, čp. 25, část ulice Nad Rybníkem, 

díky dotaci 14 mil. začínáme budovat komunitní centrum, máme 
peníze na  opravu střechy sladovny a  další menší projekty. Spolu 
s PO OAZA jsme i navzdory covidové pandemii uspořádali několik 
krásných kult. akcí. Hlavně se nám ale podařilo získat územní roz-
hodnutí pro výstavbu nové ZŠ.

Co příští rok? Máme v majetku více než 30 objektů a pozemků, 
které musíme udržovat, takže máme o práci postaráno.

JUDr. Petr Kšáda, STAN
Tento rok byl výjimečný nejen pro naši městskou 
část. Velice si cením solidarity, která se mezi lid-
mi vytvořila. To, že bylo omezeno cestování, nám 
mimo jiné pomohlo obrátit se do sebe a podívat 
se, jak krásné místo je naše městská část. Co se 
podle mého v naší MČ povedlo? Myslím, že jed-

nou z dobrých věcí bylo jednomyslné rozhodnutí našeho zastupi-
telstva, které na  svém zářijovém jednání odmítlo pokus jednoho 
z developerů provádět výstavbu, aniž by byla řádně zajištěna do-
pravní obslužnost zamýšlených staveb. To považuji za správné roz-
hodnutí pro budoucnost naší městské části. Z  celého srdce přeji 
vám všem klidné svátky a dobrou naději do příštího roku. Hodně 
zdraví a mějte se dobře. 

doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, 
Ph.D., DOLNÍ 2018
Letošní rok byl výjimečně náročný, ale vůbec ne-
pochybuji, že se každému člověku a rodině v MČ 
něco zdařilo, ať už šlo o  desítky každodenních 
drobností nebo několik zásadních a  mimořád-
ných událostí. Za sebe vybírám jeden mimořádný 

úspěch, za který považuji zrušení korekce na tzv. starou hlukovou 
zátěž dálnice D0 úseku 510 v Dolních Počernicích, které se mi po-
dařilo pro MČ dosáhnout. Jednoduše řečeno silnice 510 nesmí pře-
kročit hlukový limit 60 dB! Dvacet let uplatňovaná korekce denní 
hlukové zátěže na 70 dB padla! 

MČ přeji aktivní a iniciativní obyvatele, kteří za sebou stojí jako 
skály, jsou si oporou, obohacením a inspirací. Přeji všem krásné Vá-
noce a hodně zdraví, elánu a duševní pohody v roce 2021. 

Zbyněk Richter, ODS
Dokončení rehabilitace zámeckého parku, rekon-
strukce části ul. Nad Rybníkem, vydání ÚR na pro-
jekt nové ZŠ, úspěšné přijetí projektu Komunit-
ního centra v  OPPPR, získání 1400tis. Kč na  rek. 
střechy pivovaru, rek. hřbitova, rek. čp. 25, zahájení 

Petr Stránský, ODS
Děkuji za pozitivní otázku. Mimo standardní prá-
ce MČ se musím zmínit o úspěšně zvládnuté pod-
poře v boji proti Covidu-19 (např. výdej desinfek-
ce, informovanost občanů, pomoc seniorům aj.). 
Za finanční podpory HMP se podařila rekonstruk-
ce části zámeckého parku, rozšíření kolumbárií 

na místním hřbitově, obnova pomníku obětem Pražského povstání 
a opravy v ulici Nad Rybníkem. Dále pokračování v projektu nové 
základní školy dle územního rozhodnutí. Závěrem také přání, aby 
bylo méně osobních útoků a  více pochopení při jednáních mezi 
občany. 

A to nejdůležitější přání do roku 2021 – ZDRAVÍ VŠEM

Mgr. Jan Šroubek,  
PRO Dolní Počernice
Kdybych měl říci, co se letos opravdu povedlo, 
bude to určitě počasí. Když si vzpomenu na dva 
předešlé roky, tak stromy usychaly před očima, 
což bylo vidět i v naší městské části. V tomto roce 
opět začalo trochu pršet. Nevím, do jaké míry to 

souvisí s nižší intenzitou dopravy, potažmo s emisemi výfukových 
plynů, ale zdá se, že nějaký vliv to má. Každopádně jsem byl letos 
rád za každou kapku a zelený lístek v okolí. Věřím, že na tom máme 
podíl my všichni, kteří jsme se dokázali podřídit mimořádnému sta-
vu a omezit se ve prospěch všech.

V  roce budoucím bych si přál, abychom měli více příležitostí 
k vzájemnému setkávání a rozvoji kulturního života v naší obci.

Přeji všem klidné Vánoce a šťastný nový rok.

Ing. Pavel Vermach, Ph.D.,  
DOLNÍ 2018
Letos významně vzrostly občanské aktivity usilu-
jící o zkvalitnění života v obci. Obecná škola ote-
vřela veřejnou diskusi k projektu nové ZŠ a defi-
novala požadavky na lepší řešení. Spolek Zdravé 
DP osvětlil developerský projekt Central Group 

a vrátil do hry jmenné hlasování zastupitelstva. Se Sdružením pro 
Místní Záležitosti jsme podpořili ochranu zeleného pásu ve  Staré 
obci a  spolu s  dalšími občany jsme uplatnili opravný prostředek 
ke stavbě dálnice D0 511. V závěru roku jsme poskytli MŽP připo-
mínky k úseku 520, který souvisí s vlivy dálnice na životní prostředí 
v  Dolních Počernicích. Největší radost mám ze skvělé spolupráce 
našeho týmu Dolní 2018. Všem veliký dík. Veselé Vánoce a šťastný 
nový rok! 

Štěpánka Kratochvílová,  
PRO Dolní Počernice
Vedení MČ se snaží o to, aby se občané i návštěv-
níci zde cítili dobře. Pokud se kdokoli z nás projde 
obcí, sám vidí, co se povedlo. Věřím, že i v násle-
dujícím roce se bude věnovat úsilí tomu, aby se 
naše obec dále rozvíjela ke  spokojenosti všech. 

Do roku 2021 přeji všem hlavně zdraví, klid a pohodu. Městské části 
přeji spokojené obyvatele.

Pokud vás zaujalo vyjádření některého ze zastupitelů a rádi byste 
získali doplňující informace, obraťte se přímo na autora příspěvku.  
(Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách 
 https://praha-dolnipocernice.cz/zastupitele-mc )
 Redakční rada DPZ

projektu cyklostezky D. P. – Štěrboholy, pokračování III. etapy parku 
U Čeňku, jsou hotové PD na rek. ul. Úpická, Nár. hrdinů a pěších lávek 
přes Rokytku, získání 2. místa - Zlatý erb, zlepšení nabídky na kultur-
ní, sportovní a volnočasové aktivity pro naše občany prostřednictvím 
nové PO MČ Oáza a další.

V  r. 2021 naplňovat Akční plán MČ, ve  kterém jsou zakotveny 
naše cíle v  10 klíčových oblastech veřejného života, nastartování 
„normálního“ života naší společnosti, zdravý rozum některým z nás 
a pevné zdraví nám všem.
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Praktický lékař pro dospělé MUDr. HANA NOVÁKOVÁ
Na ošetření je možné se objednat: 281 932 371, 602 134 475

DOVOLENÁ: 28. až 31. 12. 2020 
Zastupuje: MUDr. Viera Zemanová, CURATIO, s.r.o., Za Poštovskou zahradou 479, 190 11 Praha 9 – Běchovice, tel.: 281 930 867

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. JAN RADINA, MUDr. OLDŘICH PÁV
Tel: 723 934 288, 723 582 622

Lékařská péče je zajištěna i koncem roku v obvyklých ordinačních hodinách, výjimku má pouze čtvrtek 31. 12. 2020,  
kdy budou ordinační hodiny pro nemocné: 7:00 – 10:00 hod.

Sledujte, prosím, webové stránky www.alergologie-pediatrie.cz odkaz AKTUÁLNĚ.

Zubní lékař MUDr. KATEŘINA BIRE bude nadále ordinovat a přijímat nové pacienty.
Tel. 774 414 313 (O ordinační době se informujte telefonicky.)

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO DOLNÍ POČERNICE

ORDINAČNÍ HODINY KONCEM ROKU

Obtížná honitba ve městě
Vážení spoluobčané,
v poslední době se zvýšil počet vašich upozornění na výskyt divočáků v intravilánu Dolních Počernic a nejbližším okolí. Naše samospráva 
nemá v této věci jinou možnost, než oslovit správce honitby s požadavkem o zvýšení svých aktivit s cílem dosáhnout snížení počtu divo-
čáků. Zde je odpověď ze dne 12. 11. 2020, kterou nám zaslali Radek Hertl a Mgr. Jaroslav Hájek. 

Tak to je sdělení myslivců a naše samospráva chápe, že jejich činnost není opravdu jednoduchá, až se někdy zdá, že boj s divočáky je boj 
s „větrnými mlýny“. Jak bylo výše řečeno, divočáci mají v Dolních a Horních Počernicích, v Běchovicích a na Praze 14 výborné podmínky pro 
život a jiné to zřejmě nebude. Za naši přírodu můžeme být rádi, ale bohužel to přináší i problémy. Prasata u nás občas jistě uvidíme, ale žít 
se s tím dá. Pokud by nastalá situace přesahovala obvyklé meze, bude ji naše samospráva řešit na úrovni města a se sousedními starosty.

Děkujeme za pochopení.
 ÚMČ Praha – Dolní Počernice

V honitbě se věnujeme intenzivnímu lovu, pro informaci zasíláme sta-
tistiku, kterou každý měsíc dokládáme:

Od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 uloveno 70 divočáků.
Od 1. 4. 2020 do dnešního dne 47 divočáků.

V  tomto ročním období divočáci ryjí na  loukách, proto se věnujeme 
i  na  těchto lokalitách odlovu, a  to výhradně v  pozdních nočních ho-
dinách. Vzhledem k  tomu, že honitba je ve  městě, musíme extrémně 
dbát na bezpečnost lovu. Dále bych chtěl zdůraznit, že lovíme z velké 
části zvěř dospělou.

Lov „ve městě“ je velmi problematický, a ne vždy se dá zvěř ulovit. 
Divočáci se loví kulovou zbraní a  projektil letí kolem 800 m/s. Pokud 
zavadí třeba o kámen, mohlo by dojít k odklonu projektilu a nekontro-
lovatelnému letu… Mohu také říci, že jsme většinou vybaveni špičko-
vou termo-technikou, která tento lov usnadňuje a případné „,občany 
na procházce“ včas rozeznáme, což velmi přispívá k bezpečnosti lovu.

V podstatě základní strategie našeho spolku je:
-  intenzivní lov, a to hlavně zvěře dospělé (nositelky selat)
-  operativně reagovat na  nová ložiska, kde prasata ryjí na  loukách 

a pokusit se tam zvěř bezpečně odlovit
-  mít ve spolku lovce s profesionální loveckou technikou (termokamery)
-  vnadit zvěř (kde to lze) jen kvalitním krmivem, a  to přiměřeně, aby 

bylo co nejméně stížností od občanů. 
Toto je pár hlavních bodů, které máme jako priority, ale věřte, boj 

s černou zvěří není jednoduchý, a hlavně je to doplňková činnost (koní-
ček) všech členů našeho spolku. Všichni mají zaměstnání, a i tak tomu 
věnují spoustu času a někdy spí třeba jen 2 hodiny a musí do práce.

Závěrem bych chtěl podotknout, že dnešní Covid-situace tomu 
moc nepřispívá, hodně členů má pracovní problémy, vzhledem k tomu, 

jak se vyvíjí ekonomika. Platíme si krmení na vnadění, pohonné hmoty, 
náboje, nové posedy, fotopasti… a věnujeme tomu obrovské množství 
času. Nájemné činí 200 tis. Kč na rok, které bylo před Covid krizí v po-
řádku, ale bohužel se změnila ekonomická situace a zasáhlo to i naše 
členy a jejich příjmy v zaměstnání. 

Myslím, že bez vaší pomoci (jak třeba finanční, ale i podpora před 
občany) se neobejdeme a tímto zdvořile prosíme, zda-li by nebyla ně-
jaká šance na pomoc ze strany vaší městské části. Byla by to pro lovce 
obrovská motivace, nejen finanční ale i psychická, vzhledem k tomu, 
jak jsou myslivci občas vnímáni. Věřte, máme v  týmu moderní lovce 
s  velmi dobrou loveckou technikou a  děláme vše pro to, aby bylo co 
nejméně černé zvěře v  honitbě a  byl tzv. klid, a  co nejméně stížností 
od občanů. Například v jiných městech, kde mají také veliké problémy, 
se vyplácí tzv. zástřelné za  ulovený kus (1000–2000 Kč). Toto by byla 
pro nás obrovská pomoc, vzhledem k ekonomické situaci a v nekoneč-
ném „boji“ proti divočákům, kteří mají v honitbě ideální podmínky pro 
život, vzhledem ke skladbě porostu a křovin“. 
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Park U Čeňku – III. etapa

Přírodní rezervace V Pískovně – měsíční krajina?

Četné a můžeme říci, že znepokojující dotazy některých našich ob-
čanů ve smyslu: „Co se to tam děje, to tam bude pokračovat další 
výstavba?“, lze snadno vyvrátit. Příčinou těchto dotazů, které mířily 
přímo do kanceláře starosty, je neznalost projektu parku U Čeňku, 
který jsme v DPZ již několikrát prezentovali a také neznalost územ-
ního plánu HMP. Odpověď je jednoznačná. Bytová výstavba sever-
ně od  stávající zástavby Dolních Počernic již dále pokračovat ne-
bude, platný územní plán ani nově připravovaný Metropolitní plán 
nic takového neumožňuje. Oslovili jsme proto investora III. etapy 
parku U Čeňku – Odbor ochrany prostředí MHMP, aby nám přiblížil 
cíl právě probíhajících prací:

V  podzimním období byla zahájena další etapa rozšiřování „Parku 
U Čeňku“. Park se rozkládá na bývalých polích v blízkosti rybníka Mar-
tiňák na rozhraní městských částí Praha 14 - Černý Most a Dolní Po-
černice. Probíhající etapa rozšiřování parku se týká jižní části území 
směrem od rybníku Martiňák k Dolním Počernicím. Na konci září 2020 
byly zahájeny stavební práce na  výstavbě páteřní obslužné komuni-
kace přetínající rozvojové území budoucího parku SV směrem od ulice 
Madarova x Dercsenyiho k  dešťové usazovací nádrži v  blízkosti ulice 
Bryksova. Povrch komunikace bude tvořen mlatem (různé frakce ka-
meniva, hutněné po  vrstvách) a  přes drobné vodoteče budou vytvo-
řeny doplňující stavby – kamenný brod, dřevěné molo a mostek přes 
Svépravický potok. 

Letos na  jaře byly zatravněny plochy budoucích květnatých luk, 
na  kterých by se již příští rok mohla (pokud se vše podaří, tak jak 
má), objevit pestrá směs kvetoucích bylin (např. kopretin, chrp, jetelů, 
chrastavců, hlaváčů …). 

V příštím roce 2021 budou travnaté plochy doplněny o různě velké 
lesní remízky, ve kterých budou k vidění duby, lípy, javory, habry, třeš-
ně, jilmy, borovice, modříny nebo douglasky. Plochy luk a komunikace 
budou následně osázeny solitérními stromy a alejemi.

Cílem realizace je začlenění této části parku mezi okolní plochy 
s přírodním charakterem (protipovodňový suchý poldr Čihadla, rybník 

Kancelář starosty obdržela počátkem listopadu od  nejmenované 
občanky Prahy „zajímavý“ dotaz. 

Ráda bych věděla důvod opětovného vypuštění vody z  Pískovny, 
když letos v lednu byla též vypuštěná. Bývali tam do zamrznutí vodní 
ptáci a teď to připomíná měsíční krajinu.

Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď, která byla tazatelce zaslána, by mohla zajímat i  naše 
čtenáře. Vzhledem k  tomu, že přírodní rezervace V  Pískovně je 
ve správě Odboru ochrany prostředí MHMP, přeposlali jsme dotaz 
Ing. Jiřímu Karneckému, specialistovi v oblasti vodních toků, který 
je k odpovědi plně kompetentní:

„Zásadní rozdíl mezi měsíční krajinou a  Pískovnou je v  tom, že 
na měsíci není voda. Řekl bych, že tato měsíční krajina opravdu připo-
míná vypuštěný rybník.

Nádrž pískovny byla vypuštěna kvůli výlovu a  odstranění invaz-
ních druhů ryb, jako je karas stříbřitý. Po výlovu se nádrž opět napou-
ští. Vodní ptáci s  tím nemají problém, protože si přelétnou tam, kde 
je voda, a až se rybník napustí, zase se tam vrátí. Kdybychom ho ne-
vypouštěli, tak by se zde přemnožily invazní ryby, voda by se zakalila 
a ptáci by přišli o potravu, a tudíž by si našli jinou lokalitu. Takže ptáci 
jsou tady právě proto, že se rybník vypouští a loví.“

Martiňák, PR V Pískovně, ekologicky obhospodařované pole „plužiny“ 
a polní sady) a umožnit návštěvníkům porovnání s plochou intenzivně 
navštěvovaného parku v severní části území pod sídlištěm Černý Most, 
kde jsou dětská hřiště, asfaltové cesty ke sportovnímu vyžití a intenziv-
něji sekané louky. 

Pro majitele čtyřnohých miláčků máme také jednu pozitivní zprá-
vu. V  severovýchodní části řešeného území bylo letos vybudováno 
malé „psí“ hřiště pro agility. Je pravda, že je trochu „zastrčené“, ale na-
proti tomu umožňuje nerušený výcvik a pohyb psů, kdy se jejich majite-
lé nemusí obávat konfliktů s ostatními návštěvníky parku. 

Jak je vidět, postupně se naplňuje vize současného starosty Dolních 
Počernic Zbyňka Richtera, bývalého starosty MČ Praha 14 Miroslava 
Froňka a tehdejšího náměstka primátora HMP Jana Bürgermeistera, 
kteří stáli spolu s projektantem Ing. arch. Janem Majerem, u zrodu 
tohoto projektu. Trvalo sice dlouho, než „se koplo“, ale výsledek 
po dokončení celého projektu bude stát jistě zato. Důležité pro nás 
je, že většina intenzivních aktivit parku je situovaná blíže k  sídliš-
ti Černý Most, k Dolním Počernicím pak bude mít park krajinářský 
charakter, takže – žádné obavy!

 ÚMČ Praha – Dolní Počernice

Tolik na vysvětlenou odborník. My můžeme být rádi, že cca 50% 
této unikátní přírodní rezervace se nachází v k.ú. Dolní Počernice, 
skýtá nám nepřeberné množství scenerií v různých ročních období 
k potěše oka a má svého správce, kterému můžeme plně důvěřovat.

 Kancelář starosty
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Po několika letech opět přišel na řadu výlov rybníka Martiňák. Do-
šlo k  němu 29. října 2020. Kolem osmé hodiny ranní se zde sjelo 
asi 11 rybářů Českého rybářského svazu, kterým celý výlov zabral 
asi 6 hodin. Kolem 14 hodiny byl výlov „zastaven“, tj. došlo k opě-
tovnému napouštění, takže zbylá bílá ryba nemusela být dolovena 
do kusu. To není moje výrazivo, ale o výlovu jsem si asi po měsíci 
povídal s  vedoucím party rybářů, která ho provedla, panem Kar-
lem Řezníčkem. Rybářskou latinu příliš neovládám, takže jsem se 
často musel doptávat, co který termín znamená. Dozvěděl jsem se, 
že výlov rybáře překvapil hned v několika parametrech. Celkově se 
vylovilo velmi málo (jen asi 2 vaničky) škodného karase stříbrného, 
který je u nás rybou zavlečenou, tedy škodnou. Jeho nebezpečnost 
spočívá zejména v tom, že oproti našim běžně se vyskytujícím ry-
bám má karas stříbrný velmi jemný, tedy výkonný, fi ltrační systém 
a velmi rychle se množí. Zakrátko tedy dokáže zaplnit nová půso-
biště a  vyžrat i  ten nejjemnější plankton, čímž ohrožuje původní 
druhy. Zřejmě díky tomu, že i rybníky nad Martiňákem se průběžně 
čas od času vylovují a od škodných ryb čistí, bylo jich v Martiňáku 
tentokrát málo, což dalo větší prostor zejména kaprům, kterých se 
letos naopak vylovilo ve srovnání s dřívějšími výlovy více, přestože 
v průběhu karantény byly břehy Martiňáku obsazeny mnohem vět-
ším počtem rybářů, než je běžné. Celkový výlov tak dosáhl násle-
dujících hodnot (v závorkách uvádím průměrnou hmotnost): kapr 
550 kg (Ø 3 kg) (jednoho kapitálního asi pětikilového jsem Vám vy-
fotil), bílá ryba (především plotice) 400 kg, amur 100 kg (Ø 2 kg), šti-
ka 75 kg (Ø 0,4 kg), candát 75 kg (Ø 0,4 kg), lín 30 kg (0,4 kg). Pro část 
ryb – asi 150 kg zejména bílé ryby – museli rybáři vyrazit na loďce, 
protože zůstaly „na jezeře“, neboli ve zbytcích nevypuštěné vody.
Petrův zdar! 

Tomáš V. F. Jirsák Havran

VÝLOV 
MARTIŇÁKU
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Senioři Dolních Počernic v lázních Mšené

20 let činnosti Rehabilitačního kroužku

Z důvodu opatření proti pandemii jsme místo v dubnu odjeli do lázní Mšené 
až 12. října. Původně mělo jet do lázní 43 seniorů. Vzhledem k tomu, že se 8 se-
niorů z důvodu obav o své zdraví a jedna seniorka z důvodu nemoci odhlásili, 
jeho nás nakonec 34.

Do  lázní a  zpět nás odvezl autobus pana Smoly. Ubytování a  stravová-
ní v  lázních bylo perfektní. Bylo vytvořeno přísné opatření pro stravování 
v  jednotlivých skupinách. V  celém komplexu lázní bylo samozřejmě nutné 
nosit roušky, a to i v  jídelně. Ve všech prostorách byla k dispozici desinfekce. 
Po vstupní prohlídce u  lékaře obdrželi všichni rozpis jednotlivých léčebných 
procedur. Ty bylo možno i  dokoupit. Domů jsme se vrátili v  pátek 16. října 
všichni v pořádku a zdraví. 

Myslím, že byli všichni spokojeni. Uvidíme, jak to bude v roce 2021, neboť 
si všichni přáli jet znovu.

 Miloslav Konopa, vedoucí Klubu důchodců

Vážení a milí senioři naší městské části, 

když jsme se naposledy ve Svornosti setkali, nikoho z nás nenapadlo, že tak hezké odpoledne a příjemné setkání, které se vydařilo ne-
jen díky příjemnému občerstvení, ale především úsměvnému programu pana režizéra Trošky, se v dohledné době nebude opakovat. 
Protože epidemiologická situace v této zemi nepřeje možnému setkání většího počtu obyvatel, nezbývá nám nic jiného, než s polito-
váním vám sdělit, že v letošním roce se na tradičním předvánočním setkání seniorů nesejdeme. 

Protože by nám dlouhodobě vaše milá společnost a usměvavé tváře chyběly, uvažuje naše komise (Komise sociální, zdravotní 
a bytová), že bychom v případě naprosto zásadní změny hygienických podmínek v této zemi, mohli naplánovat setkání „Jarní, veliko-
noční“. Je na vás, vážení přátelé, jestli by se vám toto řešení líbilo a akceptovali byste jej, nebo uvítáte až další vánoční setkání v prosinci 
2021. Na rozhodnutí máme času dost a uvítali bychom, abyste formou osobního kontaktu či telefonátu projevili svůj názor členkám 
KSZB, či v podatelně ÚMČ (tel. 281 021 093). 

Protože jsme se letos nemohli osobně setkat, přeji vám za všechny členky KSZB hlavně hodně zdraví, příjemné vánoční pohody 
a vykročení do příštího roku tou správnou nohou. 
 Ing. Hana Jaklová, předsedkyně KSZB

V únoru roku 2000 požádala skupina spoluobčanů v počtu 12 osob písemnou 
formou Radu dolnopočernického zastupitelstva o vytvoření podmínek rehabi-
litačního cvičení v naší městské části. Rada naši žádost akceptovala a od dubna 
téhož roku bylo v místní zámecké oranžerii pod vedením počernické občanky 
paní Anežky Svobodové cvičení zahájeno. Odbornou způsobilost k vykonávání 
této činnosti popsal místní zastupitel MUDr. P. Boček ve výstižném článku uveřej-
něném v č. 1/2001 místního Zpravodaje pod názvem „Rehabilitační cvičení pro 
seniory“.

Snaha být prospěšní našim spoluobčanům nám vydržela plných 20 roků. Dě-
kujeme Radě MČ Dolní Počernice, že nám to umožnili. Věk nás obou 84 a 86 roků, 
a s ním spojený zdravotní stav, nedává perspektivu úspěšného vedení Kroužku 
do dalších let.
Přejeme Radě MČ, aby našla vhodné řešení, již bez naší spolupráce.
 
Anežka a Ladislav Svobodovi, 
k datu 10. 9. 1955 manželé Svobodovi – již 65 roků.

Protože jsme se letos nemohli osobně setkat, přeji vám za všechny členky KSZB hlavně hodně zdraví, příjemné vánoční pohody 

 Ing. Hana Jaklová Ing. Hana Jaklová

Protože jsme se letos nemohli osobně setkat, přeji vám za všechny členky KSZB hlavně hodně zdraví, příjemné vánoční pohody 

 Ing. Hana Jaklová

Protože jsme se letos nemohli osobně setkat, přeji vám za všechny členky KSZB hlavně hodně zdraví, příjemné vánoční pohody 

 Ing. Hana Jaklová Ing. Hana Jaklová
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I Zelený život z dolnopočernického hřbitova u protinožců

MILAN KUZICA se narodil v roce 1962 na Slovensku. Vyrůstal ve Vrútkách u Martina, Střední umělecko-průmyslovou školu stu-
doval v blízké Kremnici, první diplom získal v oborech designu a sochařství na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a další 
– pedagogický – pak na Univerzitě Komenského tamtéž. Vystavoval v Holandsku a Belgii i jinde po světě, vyučoval v Austrálii, 
působil ve Spojených státech i v Karlíně, ale posledních 10 let žije v Dolních Počernicích. Nejen zahrada jeho ateliéru v nové části 
dolnopočernického hřbitova, ale především Zámecký park je jakousi pomyslnou galerií tohoto sochaře. Jeho výrazně barevné 
sochy z mohutných kmenů jsou v Parku nepřehlédnutelné. Nedávno sem přibylo další jeho dílo, byť v tomto případě se jedná jen 
o rekonstrukci práce někoho jiného – doplnění lvích hlav na nově zrestaurovaný mostek z osmdesátých let minulého století Ivana 
Exnera a Tvrdohlavého Stefana Milkova. A plastiku Jan Hus potkávají každodenně naši školáci a jejich doprovod na staré budově 
školy. Dolnopočernický zpravodaj o  Milanu Kuzicovi psal již před třemi roky u  příležitosti vystavení jeho desetimetrové ostře 
zelené sochy Green Life na prestižní mezinárodní výstavě Sculpture by the Sea v australském Perthu. Tam bylo toto dílo vybráno 
pro ještě větší výstavu téhož jména v Sydney. Její letošní ročník musel být vzhledem k protiepidemiologickým opatřením zrušen, 
ale její organizátoři se nevzdali. Vzpomněli si na Green Life z výstavy roku 2017 a rozhodli se jej vztyčit místo odložené výstavy 
jako symbol naděje v lepší budoucnost. Využíváme této listopadové události, abychom našim čtenářům přiblížili dalšího z našich 
pozoruhodných sousedů. První otázka se nabízí téměř sama:

Jak jste se dostal do Dolních Počernic a jak se Vám tu líbí?

Před deseti lety, kdy jsem kvůli následkům povodní přišel o  svůj 
ateliér v Karlíně, jsem musel hledat nové místo k práci i životu. Najít 
v Praze vhodný prostor pro sochaře je mnohem složitější než třeba 
pro malíře, a tak jsem oslovil také přilehlé obce, zda by mi mohly 
poskytnout nějaký vhodný objekt. Bylo to štěstí v neštěstí. V Dol-
ních Počernicích jsem našel nejen skvělý ateliér, ale i inspirující pro-
středí, a především skvělé lidi. Sleduji, jak se Počernice neuvěřitelně 
proměňují k  lepšímu, a  jsem rád, že se snad i z mé strany k tomu 
podařilo trochu přispět. 

Nedávno jste v nově zrekonstruované části parku doplnil plastiky 
zvířecích hlav na opravený mostek od výtvarníků Milkova a Ex-

nera, který vznikl v rámci výtvarného zásahu Linhartovy nadace 
do revitalizace Zámeckého parku v roce 1987. Jaké pro Vás bylo 
pracovat na díle někoho jiného a jak vnímáte „tvrdohlavou“ sto-
pu v našem Parku.

Myslím, že právě po rekonstrukci parku je znát, jak byla tato „stopa“ 
výrazná a měli bychom se snažit v podobných aktivitách pokračo-
vat. Tím se totiž velmi lišíme od okolních obcí. V Počernicích začala 
působit Linhartova nadace ještě před revolucí. Vymysleli zde do-
konce svůj název, když někdo z členů při rekonstrukci parku prohlá-
sil, že je „snazší naučit slona létat, než provozovat nadaci v Čechách“. 
Jejich činnost brzy přesáhla původní záměr, a  tak z  Počernic 
odešli, ale stále podporují řadu významných kulturně spole-
čenských akcí. Ze skupiny dnes už uznávaných výtvarníků 
Tvrdohlaví u nás působil jen Stefan Milkov a František Ská-
la. Jeho Kočičí hrádek je stále obklopený dětmi. Ty jsou 
mimo jiné úžasnými bezprostředními pozorovateli, kri-
tiky i obdivovateli také lvích hlav na zmíněném mostě. 
Spolupracoval jsem na jejich rekonstrukci s autorem, 
Stefanem Milkovem. Nebyla to pro mne tedy běžná 
restaurátorská práce, protože původní plastiky hlav 
se nedochovaly (tedy až na jednu, objevenou poz-
ději a jen potvrzující, že jsme šli dobrou cestou). Pra-
coval jsem podle dvou nejasných fotografi í a  práci 
jsem konzultoval se Stefanem. Rozhodně to pro mne 
tedy nebyla nějaká druhořadá činnost.

Vaše sochy na  mne působí jako chvalozpěv ušlech-
tilým tvarům lidského těla nebo rostlin. I  ty spíše 
abstraktní či symbolistické jasně vycházejí z tohoto 
tvarosloví. Kromě Jana Husa u  školy obklopeného 
zelení jsou všechna Vaše díla v  Dolních Počernicích 
umístěna v  Zámeckém parku a  ateliér máte na  hranici 
přírodní rezervace. Je pro Vaši práci interakce s přírodou 
a její blízkost důležitá?

Pro mou volnou abstraktní tvorbu je vnímání přírody na-
prosto zásadní. Nacházel jsem v  ní inspiraci ještě v  době, 
kdy jsem působil jako designér. Už na škole jsem úzce spo-
lupracoval s vědci různých přírodních oborů, ať už jsem pů-
sobil v oblasti designu nebo sochařství. Velmi mne to ovliv-
nilo. Rád využívám nové technologické postupy, zkoumám 
netradiční materiály a  barvy. V  některých mých grafi kách 
a  sochách jsem se vrátil k  elektronové mikroskopii při sle-
dování buněčných struktur. Nevyhýbám se ale ani matema-
tice, takže jinde jsem reagoval na fraktály. Sochy ve štěpnici 
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a  doufám, že v  rámci nově zřízené organizace „Oáza“ se podaří 
něco z navrhovaného dokončit.

Výtvarné umění – zejména právě ve veřejném prostoru – lze chá-
pat jako dialog umělce s okolním světem a publikem. Patříte mezi 
ty výtvarníky, pro které je tvůrčí činnost projevem nutkavé potře-
by exprese vlastních emocí a  myšlenek, vyžadujícím naprostou 
tvůrčí svobodu, nebo dokážete tvořit podle zadání a na zakázku?

Mnoho let jsem pracoval jako designér a měl vlastní reklamní agen-
turu, kde pracovat na zakázku bylo naprosto běžné. Jinak je to v so-
chařství, a zvláště v českém veřejném prostoru, kde architekti ne-
jsou příliš zvyklí spolupracovat s výtvarníky. Případně je jejich názor 

zámeckého parku pro mě byly návratem k práci se dřevem, snažil 
jsem se o něm však uvažovat jinak a dát mu „veselejší“ rozměr. Mož-
ná se to nezdá, ale v přírodě existují i ty nejostřejší signální barvy 
a některými organismy jsou využívány, což jsme dlouho nevěděli. 
Když to shrnu, v  mé tvorbě se vše toto slučuje – svět, který jsme 
schopni vnímat vlastními smysly, s tím, který vidíme až za „Alenči-
ným zrcadlem“, kdy nám pomáhá nejen naše fantazie, ale také naše 
poznatky. 

S  monumentální skulpturou Green Life (Zelený život) jste byl 
v roce 2017 vybrán pro dlouhodobou výstavu ve veřejném pro-
storu na  západním pobřeží Austrálie. Socha byla následně oce-
něna pozvánkou na obdobnou výstavu téhož roku na východním 
australském pobřeží a nedávno znovu instalována jako symbol 
naděje v pandemickém období, které nepřeje ani kultuře. Vím, že 
jste tuto sochu nabízel i  Dolním Počernicím, ale nevyšlo to. Jak 
vnímáte umisťování umění ve veřejném prostoru? 

Situaci cítím jako velmi problematickou. Posuzování sochařských 
děl je v Čechách zkostnatělé, vůbec nesleduje světový vývoj a sa-
motné umisťování soch v  exteriéru je ojedinělé. Osobně narážím 
ještě na  nacionální problém, o  kterém se nahlas nemluví. I  když 
se sám považuji za československého občana a v zahraničí repre-

zentuji hlavně Českou republiku, nikdy jsem žádnou ofi ciální 
podporu neobdržel. Na to narazil i Green Life, který české 

instituce nezajímal do té doby, než obdržel ocenění 
v Perthu. Socha získala podporu Ministerstva kultu-
ry Západní Austrálie, další od  Ministerstva kultury 

Austrálie, a neposledně fi nanční podporu organizátorů 
Sculpture by the Sea. V zahraničí nikoho nezajímá, jak se 
jmenujete, odkud jste nebo koho znáte, hodnotí nejpr-

ve vaši práci a pak vás. Pokud v tom obstojíte, vyhrál jste. 
Pochopil jsem, že záštita v podobě loga je u nás maximum. 

Neříkám to proto, abych si stěžoval, ale chci upozornit na náš 
přístup ke kultuře obecně. Ostatně se to projevuje i nyní, kdy 
společnost postrádá cokoli jiného, jen ne kulturu. To bychom 
měli změnit výchovou našich dětí. 

Četl jsem několik Vašich projektů, jak přivést do  Dolních 
Počernic živou a  udržitelnou kulturu. Navrhoval jste pro 

kulturní a komunitní aktivity přizpůsobit areál statku u ryb-
níka, francouzskou část Parku nebo budovu za místní 

knihovnou. Proč se projekty nezrealizovaly?

Problém byl asi v  mé vlastní nedůslednosti. Na  prv-
ním místě je pro mne vlastní sochařská práce, která mě 

naprosto naplňuje. Nicméně, jak jsem již naznačil, uvě-
domuji si velké nedostatky v přístupu výtvarného umění 

k lidem. Začal jsem proto sám organizovat výstavy sochař-
ských děl ve  veřejném prostoru. Vystavovali jsme s  našimi 

vynikajícími sochaři (jako jsou Václav Fiala, Jasan Zoubek, 
Pavel Opočenský, Jiří Kačer, Jan Kaláb nebo Jakub Flejšar) 
díky osvětovému přístupu několika majitelů stavebních fi -
rem, kteří chápou bydlení ne jako nutnost, ale jako kulturní 
přístup k  životu. Podobně jsem uvažoval i  nad našimi Dol-

ními Počernicemi. Obdivuji oživování lidových tradic a  slav-
ností za podpory místních občanů i podnikatelů. Chybí mi už 

jen trvalý prostor pro mladé a pro profesionální a společenské 
aktivity, kde bychom právě vzdělávali mladou generaci, aby měla 

ke kultuře osobnější přístup a uvědomovali si ji jako nezbytnost, 
ne druhořadou zábavu. O  tom byly mnou navrhované projekty, 
které však vyžadovaly více času a úsilí, než jsem jim v té době byl 
schopen dát. Mít nápad je vždy jen jednou z  částí skutečné re-
alizace. Nicméně jak sleduji, pár nápadů nakonec využito bude, 
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respektují. Aby podnikatelé uvažovali nad umístěním uměleckých 
děl již v samém projektu je spíše výjimečné. Osobně jsem připra-
voval dílo v konzultaci se zadavatelem jen několikrát. Největší dílo 
tohoto typu budeme instalovat na jaře a žádný problém to pro mne 
nebyl, naopak. Samozřejmě ale záleží i na tom, zda se zákazníkem 
lidsky souzníte. 

Tématem Vašich soch jsou většinou ženy. Jedním z  mála mužů, 
které jste ztvárnil, je vedle osobností jako Paganini nebo svatý 
Martin také pražský prvorepublikový cukrář Myšák. Protože to 
byl přítel mého pradědečka – také cukráře, nedá mi to se neze-
ptat, jak jste se k jeho zobrazení dostal. Nebylo právě toto dílem 
na zakázku?

Ano, bylo. Se zadavatelem jsme se znali ještě v době, kdy jsem pod-
nikal v reklamě, a sochy pro mne byly odpočinkovou činností. K re-
alizacím „mužů“, bych snad ještě doplnil bronzovou bustu T. G. Ma-

saryka, odhalenou před dvěma lety na předměstí Poděbrad. Možná 
bude překvapením, že tématem mých posledních realističtějších 
prací se stali muži a zjevně to změnilo můj výtvarný přístup, už není 
vyvážený a poklidný, ale odhodlaně riskantní. 

Kromě soch se věnujete i malbě a grafice. Znamená to, že sochař-
ství dostatečně neuspokojuje Vaši potřebu výtvarného vyjádře-
ní? Experimentoval jste i v jiných uměleckých disciplínách?

Moje sochařská práce je rozmanitá, není omezena formou ani po-
užívaným materiálem. Baví mne experimentovat, vyjadřovat se 
k současným problémům a aktualizovat ty historické. Většinou se 
dopracuji k nějakým kombinovaným technikám, pro které jen těž-
ko hledám přesnější označení. K malbě jsem se vrátil v době, kdy 
jsem byl po operaci kýly a moje paní doktorka mi zakázala sochaři-
nu. Doporučila mi, abych maloval, což dopadlo tak, že jsem vytvořil 
velkoformátové organicky abstraktní malby tištěné na hliník. Vyrov-
nané vedle sebe dosahovaly délky ateliéru. Doufám, že ona jediná 
nebude čtenářkou tohoto vydání Zpravodaje. 

Máte před sebou nějaké tvůrčí plány, o které byste se s námi mohl 
podělit?

Pracuji na  několika projektech souběžně a  každodenně selektuji 
z nových myšlenek, nebudu však konkrétnější. Nemusely by se vy-
plnit.

V tom případě Vám přeji, aby se vyplnily. Bylo by toho ještě mno-
ho, na  co bych se rád zeptal, ale máme jen omezený prostor. 
Děkuji Vám za  rozhovor, ale také za  všechna Vaše díla, která 
zkrášlují Dolní Počernice, přeji Vám, ať se Vám ve Vašem díle stále 
daří, a těším se na další Vaše artefakty.

Děkuji paní Bronislavě Kuzica Rokytové, která pomohla s finalizací 
textu rozhovoru.
 Tomáš V. F. Jirsák Havran
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Kterak trestati přestupky obecné
Když je ten konec roku a Vánoce se Silvestrem už na dohled, tak by se určitě hodilo něco veselého, vždyť v letošním roce bylo těch 
špatných zpráv rozhodně dost. A co třeba toto – píše se rok 1866, ve Vídni vládne František Josef I., majitelkou naší obce je paní 
baronka Elizabeth Dercsényi a starostou obce Václav Ryba. Ten se při svém starostování řídí pokyny dle nevelkého svazku „Příruč-
ní knížka o konání práva trestního v obcích“. Jsou v ní pokyny, jak vyřizovat přestupky a trestat příslušné viníky. Některé z nich si 
ocitujeme, aby bylo jasné, že „pořádek na lid prostý musí být vždy a za všech okolností“ …

Děti do teplé pece strkati, aby srabu pozbyly, jest tímto naříze-
ním zapovězeno, a to pod pokutou 1 až 100 zlatých nebo zatknutím 
do obecní šatlavy na 6 hodin až 14 dní.

Rovněž děti nesmějí v  noční hodiny hospody navštěvovati 
a k tanečním muzikám choditi, za což jest možno jejich rodiče po-
trestati buď peněžitou pokutou, nebo zatknutím a žalářováním.

Dostavníky na  veřejných silnicích musejí být v  noci nejméně 
jednou svítilnou osvíceny, přestoupení tohoto nařízení se trestá 
pokutou 1 až 100 zlatých nebo zatknutím do obecní šatlavy na 6 
hodin až 14 dní.

Falšování piva se trestá na sládcích a na šenkýřích a na hospod-
ských odebráním a zničením zásobného piva a dále buď pokutou 
1 až 100 zlatých, nebo zatknutím do obecní šatlavy na 6 hodin až 
14 dní.

Střílení při svatbách, křtech a jiných takových příležitostech se 
zakazuje. Kdo se ho dopustí, dopouští se přestupku dle zbrojního 
patentu, který určuje výši pokuty.

Užívání chloroformu, mimo osob k  tomu určených a  znalých, 
včetně užívání jiných éterů je zapovězeno pod peněžitou pokutou 
1 až 100 zlatých nebo zatknutím do obecní šatlavy na 6 hodin až 
14 dní.

Kdo hřebce soukromého bez licence ke  klisně připustí, má 
být za  to potrestán pokutou od  2 do  20 zlatých nebo zatknutím 
do obecní šatlavy na 10 hodin až 4 dny.

Hra v  kuželky v  čase nedělním a  svátečním, před 16 hodinou 
odpolední je zakázána, přestoupením tohoto zákazu se trestá pe-
něžitou pokutou 10 zlatých.

Kdo v mrchovišti bude vyhrabávati kosti živočišné na potřeby 
jakékoliv, bude potrestán pokutou 1 až 100 zlatých nebo zatknutím 
do obecní šatlavy na 6 hodin až 14 dní.

Myšaři, to jest osoby, které myši a krysy trýchýnem otravují, se 
pokládají za osoby přespolní a má se s nimi nakládati jako s tuláky, 
tj. možno je z obce postrkem odstraniti.

Nevěstky se musejí z obce postrkem odstraniti a v případě ná-
vratu jejich mohou, co by tulačky potrestati.

Kdo jakýmkoliv způsobem, třeba i  za  pomoci knih nečistých 
a předmětů nesvěcených pověru rozšiřuje nebo se zabývá prode-
jem prostředků k  jejímu zaříkání (a  tím lehkověrnost pověrčivého 
lidu ke svému prospěchu obrací), budiž napomenut a následně va-
rován, a pokud pak neuposlechne, je možno ho potrestati pokutou 
1 až 100 zlatých nebo zatknutím do obecní šatlavy na 6 hodin až 
14 dní.

Práskání bičem jest zapovězeno.
Ryby leklé a zmrzlé se nesmějí na trh přivážeti ani jinak prodá-

vati, pod následky zabavení jich a následnou pokutou a zatknutím 
prodavače.

Seno kropiti vodou, aby těžší bylo, se zapovídá pod pokutou 1 
až 100 zlatých nebo zatknutím do obecní šatlavy na 6 hodin až 14 
dní.

Souložnictví nesezdaných osob – zde není určena výše trestu. 
Jelikož ale k odvrácení pohoršlivých nemravností ovšem zapotřebí 
jest, aby tato neplecha trpěna nebyla, tedy náleží představenému, 
aby dotyčné osoby od sebe nutně rozvedl a jim trestem podle své-
ho uvážení pohrozil, který by musel následovati, kdyby se dotyční 
stále blíže dále scházeli se a nemravných rejdů tropili. Až po neu-

poslechnutí napomenutí může představený trestního práva použít 
a vinou dotyčných potrestati tak, kterak nejprve zahrozil.

Hra na Tři krále jest podle dvorního dekretu zapovězena kaž-
dému.

Žebrota je trestná. V  první přistižení budiž žebrák, pokud je 
přespolní, domů dopraven, je-li domácí, tak přísnou domluvou po-
kárán, při druhém přistižení budiž žebrák potrestán přiměřeným 
zatknutím až na  8 dnů. Po  třetím zatknutí již předat k  potrestání 
soudu, dle zákona trestního.

(V dotyčné příručce vyhledal a sepsal Martin Šíla)
Poděkování Mgr. Markétě Stehlíkové za věcné připomínky

Pár drobností na vysvětlení některých pojmů:
Co byl postrk? Jednalo se o policejní opatření spočívající v nu-
ceném přemístění nějaké osoby z  určitého místa do  obce, 
ve které měl tzv. domovské právo, v případě cizinců šlo už o vy-
hoštění z území státu. Uplatňován byl především vůči těm, kte-
ří byli v daném místě veřejně nepřijatelní a narušovali veřejný 
pořádek, nešlo ale o trest, postrk byl veřejnoprávním opatře-
ním. Postrkem mohli být odvedeni pouze tuláci a  jiné osoby 
„práce se štítící“ a také ti, kteří se nemohli prokázat vlastními 
příjmy, dále prostitutky a nakonec propuštění vězni, z  jejichž 
strany hrozilo nějaké nebezpečí. Vůči komukoli jinému nemohl 
být postrk uplatněn, stejně tak nešlo odvádět postrkem z obce, 
kam byla daná osoba domovsky příslušná. V českých zemích 
byl postrk zrušen až roku 1950. 

A jak vysoká bývala tehdy mzda, abychom měli představu 
o citelnosti výše pokuty? Běžný úředník (asi na úrovni našich 
pracovníků z podatelny) bral 25 zlatých měsíčně, zedník pobí-
ral okolo 35 zlatých měsíčně. Obecní kasu je přece nutné plnit 
v každé době.

Obecní policajt z jedné obce v doprovodu místního hajného (tj. osoby 
úřední) předávají starostovi z jiné obce v rámci úkonu „postrk“ vyhoštěné 
osoby (jak vidno z výrazů tváře starosty, z nových přírůstků „moc radosti 
nemá“)
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Zaniklá ves Babice 
(vyprávění o nových historických nálezech v okolí Dolních Počernic)

V roce 2016 byla v dokončena revitalizace Rokytky a Hostavického 
potoka, jejímž výsledkem bylo vytvoření přírodních meandrujících 
potoků, tůní a odpočinkových luk. Vzhledem k tomu, že území stav-
by se nacházelo v prostoru registrovaném jako území s archeolo-
gickými nálezy, byl součástí této akce také záchranný archeologický 
průzkum.

Z  území Městské části Prahy 9 - Hrdlořez, tedy z  okolí staveniště, 
pochází z  minulosti jen malé množství archeologických nálezů, 
což však může být dáno nízkým stavem poznání a prozkoumanosti 
dané lokality, dokládajících osídlení tohoto regionu již v pravěku. 

Cílem zjišťovacího výzkumu bylo prokázat či vyvrátit přítom-
nost archeologických situací nebo nálezů na  ploše stavby Revi-
talizace Rokytky km 8,0-8,7 (jejího toku). Výzkum byl prováděn 
v souběhu s prováděním skrývky a výkopových prací, na které bylo 
dohlíženo formou pravidelných kontrolních návštěv. Podstatou 
stavebních úprav bylo vyhloubení nového koryta s množstvím me-
andrů na  volné ploše severně od  současného toku Rokytky, čímž 
vznikla jakási dlouhá nepravidelná sonda celým územím. Ve  stě-
nách této „sondy“ bylo vybráno 12 úseků, které byly důkladně za-
čištěny a na nich zachycené vrstvy zdokumentovány.

V minulém čísle našeho zpravodaje si čtenáři mohli přečíst velmi zajímavý článek od Ing. Jiřího Karneckého ohled-
ně úprav koryta říčky Rokytky. Musím říci, že k tomuto tématu existuje řada dalších materiálů, včetně tzv. arche-
ologické „Nálezové zprávy ohledně revitalizace Rokytky nad Hořejším rybníkem“. Z té bych si dovolil odcitovat 
nejdůležitější fakta:

H
IS

TO
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E

Výzkum neprokázal přítomnost archeologických nálezů ve  zkou-
mané lokalitě. Samotné terény svým složením dokumentovaly 
pouze přirozenou aktivitu lokálního toku, nikoliv jakoukoliv činnost 
člověka. Jedinou pozoruhodnou vrstvou v rámci výzkumu byla vrs-
tva navážek pokrývající východní polovinu plochy stavby. Veškeré 
nálezy z tohoto výzkumu pocházejí právě z této vrstvy. Tato vrstva 
o průměrné 30 cm byla tvořena sutí, jež byla navezena na lokalitu 
ale až druhotně. Kromě stavební sutě tvořila velkou část objemu 
materiálu (až 40 %) historická keramika. Jednalo se o směs střepů 
jak keramiky technické a stavební, tak o pozůstatky stolního i ku-
chyňského nádobí, které byly datované do  vrcholného středově-
ku až novověku. Značné zastoupení v keramickém materiálu měly 
fragmenty různých novověkých kamnových kachlů. Marginálně 
byly zachyceny též úlomky skla. Tak vysoká koncentrace historic-
ké keramiky je důvodem k  hypotéze, že materiál této vrstvy byl 
vytěžen na některé z parcel v historickém jádru Prahy, zjevně bez 
jakéhokoliv archeologického zajištění, a to pravděpodobně v druhé 
polovině 20. století (a následně navezen do zkoumané lokality).

Jak vidno, archeologové v  tomto prostoru moc úspěšní nebyli, 
v  podstatě jen prosívali navážku z  asanací z  vnitřní Prahy. Nicméně 
v  materiálech o  osídlení a  nálezech okolo Rokytky jsem však našel 
zmínky o zaniklé středověké vesnici Babice, která se nalézala v těsném 
sousedství naší městské části. Byla to pro mě překvapující informace, 
jelikož odkaz o ní není naší místní veřejnosti prakticky znám. Po prostu-
dování dostupných materiálů jsem pro naše čtenáře vybral z odborné 
literatury nejzajímavější statě ohledně tohoto zaniklého a  zmizelého 
místa, které souvisí i s dějinami naší obce. Veškeré podklady vycházejí 
z průzkumu profesorky Richterové, která v letech 19871990 prováděla 
v  dané lokalitě plošný odkryv středověkého osídlení. Zkoumaná plo-
cha však byla již z větší části narušena a zničena probíhající stavbou 
na Černém Mostě. Zároveň byl v letech 1986-1987 prováděn povrcho-
vý sběr, a to severně od potoka Chvalky pod vedením profesora Zadá-
ka. Nálezy a  historické záznamy nám přibližně lokalizovaly zaniklou 
středověkou vesnici Babice. Podrobně o ní píše Hana Kartousová ve své 
diplomové práci „Vývoj středověkého osídlení na  východním okraji 
Prahy“, ze které bych si dovolil ocitovat nejzajímavější pasáže k tomu 
zmizelému místu:

Zaniklá středověká ves Babice se nachází na katastru Horních Po-
černic, v  sousedství s  Dolními Počernicemi a  Hostavicemi (pozn.: 
předpokládaná lokalizace viz přiložená mapka). Je datovaná 

do  období mezi první polovinou 13. 
století až do  14. století. Byla zde ob-
jevena sídlištní a  také výrobní žele-
zářská aktivita. Zkoumaná plocha za-

Repliky raně středověkých železářských pecí (foto Technické muzeum 
v Brně)

Pro raně středověkou železářskou pec 
byl poměrně klíčový její komínový tvar 
(kvůli tahu ohně) a velmi důležité bylo 
i nucené vhánění vzduchu, realizované 
pravděpodobně za pomocí měchů
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niklé vsi se nachází na obou březích potoka Chvalky, který se poté 
vlévá do Rokytky. Byly prozkoumány celkem tři plochy, na kterých 
bylo odkryto několik zahloubených objektů – chata s kůlovými já-
mami, šest hutnických pecí, objevily se pozůstatky zděných objek-
tů. Nalezená keramika pochází z poloviny 13. a 14. století. Kromě 
keramických střepů byly objeveny také tři celé keramické nádoby 
a na  celé ploše se ve velké míře vyskytovala i  železářská struska. 
Jeden z objektů s výdřevou zřejmě sloužil jako chladící nádrž, která 
se používá při železářském výrobním procesu. Z jeho dna byl vy-
zvednut kus metalického železa a zlomky keramiky. 

Osídlení se ve 13. století rozkládalo na obou březích potoka. Po-
stupně se však přesunulo pouze na jeho pravý břeh, kam pokračo-
valo až do 16. století. Osídlení na levém břehu zaniká ve 14. století. 
Na lokalitě byl kromě keramiky nalezen také početný osteologický 
(kosterní) materiál. V největší míře byly klasicky nalezeny kosti sko-
tu, co ale překvapí, je množství kostí koně (23%), což je podle ex-
pertízy více než bývá obvyklé na jiných lokalitách. Jedná se o koně 
drobné rasy, tito koně byli používáni spíše k tahu. Dále byla nale-
zena kost patřící oslu, což nám naznačuje, že se místní obyvatelé 
snad vydávali na vzdálenější cesty a byli tak napojeni na trhy. Kromě 
koster tří psů netvoří kosti kosterní nálezy v celku. 

Zmíněný nález šesti pecí, chladící nádrže a  množství železné 
strusky nám tak upřesňují charakter dané lokality (pozn.: tj. na mís-
to železářské výroby) Podle nálezů keramiky je lokalita datována 
od první poloviny do konce 13. století. Železářská výroba, ať byla 
jakéhokoli charakteru, zřejmě ve 14. století už nepokračuje. Osídle-
ní na levém břehu zaniká a přesouvá se na pravý břeh potoka, kde 
pokračuje až do 16. století, poté však zaniká i tam.

Kromě pecí zde byl odkryt také objekt s  kamennou korunou 
a  spodní roubenou výdřevou, který byl zpočátku považovaný 
za studnu. Další výzkum ale ukázal, že se jedná spíše o zmíněnou 
nádrž, která se používala ke chlazení při železářském výrobním pro-
cesu. Ze dna objektu byl vyzvednut kus metalického železa a zlom-
ky keramiky ze 13. století.

Důvodem nezachování téměř žádných železných předmětů 
na lokalitě může být blízká přítomnost potoka, a tudíž vysoká hla-
dina spodní vody (pozn.: která mohla způsobit likvidaci železných 
předmětů korozí). Struska se zachovala patrně díky převaze zbyt-
kových složek, které tolik nepodléhají působení vody. V  blízkých 
Hostavicích, kde raně a vrcholně středověké sídliště leží vzdáleno 
od potoka zhruba 40 m, se naopak železných předmětů zachovalo 
mnohonásobně více.

Toto vesnické osídlení se mohlo rozkládat na mnohem větším 
prostoru. Babice jsou v písemných pramenech poprvé zmiňovány 
k roku 1356, kde jsou zmíněny jako tvrz a dvůr u Chval. Z Dolních 
Počernic pochází doklady osídlení ze stejné doby podél potoka 
Chvalky, v těsné blízkosti objevené zaniklé vsi, a  je tedy možné je 
s  ní spojit. Blízké je i  mladohradištní osídlení z  katastru Hostavic, 
které se nachází na severovýchodním okraji obce a od zaniklé stře-
dověké vsi Babice je dělí cca 1 kilometr.

Ohledně Dolních Počernic je toto osídlení zároveň jediným dokla-
dem rané středověké sídlištní aktivity v této lokalitě. Z Horních Počer-
nic, respektive z  jejich původně samostatných místních částí Chvaly 
a Svépravice, pochází doklady o osídlení už od kultury pražského typu 
(pozn.: přelom 5. a 6. století). Zatímco o Chvalech se písemné prameny 
zmiňují už k roku 1088 v souvislosti s vyšehradskou kapitulou, o Dol-
ních Počernicích písemné prameny hovoří až v první polovině 14. sto-
letí (v přídomku jejího tehdejšího majitele Zdislava z Počernic a na Prů-
honicích, řečeného Kobliha). Z tohoto důvodu jsou objevené historické 
památky na  zaniklou obec Babice velmi cenné, zejména jako další 
doklad dávné minulosti i  naší městské části. Navíc hutní činnost je 
zajímavá i  tím, že možná souvisí i  s  názvem naší obce – kováři mají 
obvykle tmavší pleť, takže zde se nabízí možnost spojení s  názvem 
„Počernice“, (tj.„vesnice lidi s  počernalou pletí“). Ale to je pouze moje 
úvaha. Uvidíme, zda budoucnost přinese další nálezy, které by vznesly 
více faktů do této naší nejstarší historie.

 Martin Šíla
Použité materiály:
ČERMÁKOVÁ, K., BOČKOVÁ, Z. (2015): Revitalizace Rokytky nad Ho-
řejším rybníkem. Nálezová zpráva (internet)
KARTOUSOVÁ, Hana: diplomová práce „Vývoj středověkého osídle-
ní na východním okraji Prahy“ (2015)

Železná ingotová hrouda, 
těsně před dalším 
zpracováním po vyjmutí 
z pece

Středověký kovář při 
práci, v pozadí již 
pozdější typ železářská 
pece s důležitými měchy 
(kresba Gustava Kruma)

Mapa míst nálezů ze zmizelé obce Babice podél obou břehů potoka 
Chvalky (označené červenými křížky)
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Chytrý telefon může být kamarád aneb jak na to

Poznej Počernice pomocí Interaktivní QR hry

Při přípravě projektu komunitního centra Jako doma 
jsme museli vymyslet, jaká bude jeho programová ná-
plň. Na to jsme se loni na podzim zeptali seniorů for-
mou ankety. Z výsledků ankety nám vyplynulo, že mají 
velký zájem se vzdělávat v moderních technologiích. 
Stavba komunitního centra byla v  prosinci zahájena 
a my v Oáze jsme nezaháleli a vymysleli program Mo-
bilní telefon je můj kamarád. 

Na přípravu kurzu jsem přizval svého syna Adama, 
který má k mobilním technologiím velice blízko. Před 
první lekcí jsme byli trochu nervózní, zda v této zvlášt-
ní době zájemci přijdou. Přišli.

Bylo skvělé vidět, jak nám ani 90 minut nestačilo 
na téma, které jsme pro frekventanty připravili. Často 
volali a psali o pomoc i mimo čas výuky nebo se u nás 
v infocentru zastavili pro radu.

Bohužel v této divné době jsme stihli jen čtyři lek-
ce, kde jsme stačili probrat jen základy práce s chytrým 
telefonem. Plánujeme po  skončení nouzového stavu 
v programu Mobilní telefon je můj kamarád pokračo-
vat. Podle ohlasů bude určitě zájem. Moc se těšíme.

 Adam a Tomáš Královi

V čase, kdy všichni sedíme doma a nemůžeme se věnovat koníčkům, jsem přemýšlel, 
jak dostat své spoluobčany ven do přírody. Inspiraci jsem našel v nedalekých Úvalech. 
Zde místní Dům dětí a mládeže vymyslel bojovou hru s použitím mobilního telefonu.

Napadlo mě, propojit pobyt v přírodě s moderní technologií a dozvědět se něco 
nového o naší krásné městské části.

Vybrali jsme 10 stanovišť, kam jsme umístili tabulky s indiciemi. Děti nebo dospělí 
si na prvním stanovišti pomocí QR kódu našli formulář s otázkami, na které postupně 
odpovídali. Hra vedla po zajímavých místech obce. Pošta, zámek, rybník… a končila 
na rozhledně. Účastníci se dozvěděli například, jak vznikl název řeky Rokytka. Trasa 
byla dlouhá 2 km, takže ji zvládly i malé děti. Odpovědi nám na konci soutěžící odesla-
li a my jsme vylosovali 3 výherce, kteří správně odpověděli na všechny otázky. 

Vylosovanými výherci se stali: Editka Řežábková, Antonín Melč a Adélka Hrubá.
Celá soutěž byla velice populární. Lidé 

mě zastavovali a  vyprávěli mi, co se do-
zvěděli nového a jak se jim hra líbila. Bylo 
pro mne potěšením, vidět celé rodiny, jak 
si lámou hlavu nad odpovědí. Máma čte 
otázky, děti odpovídají a  táta s  chytrým 
telefonem je zaznamenává do formuláře.

Přišlo nám 76 vyplněných formulářů. 
Když uvážím, že za většinou odpovědí je 
schována celá rodina nebo skupina dětí, 
tak to je krásné. Podařilo se dostat ven 
do přírody okolo 300 lidí.

 Za tým OÁZY Tomáš Král, ředitel

Jedno ze stanovišť QR hry

Losování 
výherců 
QR hry
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Počernicemi chodí Mikuláš
V  našich myslích jsme už od  listopadu na  misky vah dávali 
„bude moci být – nebude moci být“ Mikuláš v Dolních Počer-
nicích? To, že by nemohl být, jsme si vlastně ani nechtěli při-
pustit. A jak to tedy celé od příprav až po závěrečné jiskřičky 
v očích dětí bylo?

23. listopad: Probíráme se artefakty pa-
třícími muzeu. V garáži u MÚ leží na trub-
kách od  topení dobře zabalené Betlémy. 
Přenášíme je do  Infocentra, čistíme, opra-
šujeme a  hledáme jim nejlepší místo. Te-
lefonujeme po  všech čertech a  sháníme 
osazenstvo čertů a andělů na „Mikuláše“.

24. listopad: Vyklízíme sklep, čistíme 
a dezinfikujeme. Pak tvoříme nové peklo – 
instalujeme pokladnici, sedmimílové boty, 
mučicí nástroje, kotel, kouzelný kabát 
a trůn Lucifera. Nahráváme zvuky pekla. 

25. listopad: Nakupujeme dárky u našeho sponzora v Bille. Při-
vážím jablíčka od farmářů z Tismic. Probíráme masky čertů a andělů.

26. listopad: Technická četa nám přiváží chvojí, krášlíme dvůr. 
Zdobíme první stromeček před Infocentrem. Natáčíme virtuální 
prohlídku výstavou Betlémů. 

27. listopad: Otevíráme výstavu Betlémů a na první adventní 
farmářský trh znějí okolím koledy. Kolemjdoucí se fotí u našeho 
stromečku.

29. listopad: Na první adventní neděli ve dvou domácnos-
tech voní cukroví. U nás v Doubravčicích se peče linecké, slepo-
vané domácí rybízovou marmeládou a u kolegyně v Kolodějích 
zase andělé a jakoby krajkou zdobené perníčky. To, aby měl Mi-
kuláš co nabízet a aby bylo co na stromečky.

30. listopad: Nakupujeme další stromečky do  Infocentra 
a  věšíme na  ně perníčky, jablíčka, slaměnky a  andílky. Kole-

gyně vyrábí vrkoče – staročeskou ozdobu Vánoc. Přijímáme první 
návštěvníky – většinou maminky s dětmi, které chtějí nasát vánoční 
atmosféru.

1. prosinec: Balíčkujeme. Stojíme v čísle popisném 25, před se-
bou banány, jablka, perníky, bonbony a sáčky. Dnes 200 balíčků. 

2. prosinec: Připravujeme pekelnou kancelář. Štípáme dříví. 
A zase balíčkujeme. Dnes dalších 200 balíčků. Začíná sněžit. Vyndá-
váme sáně a lyže pro Mikuláše.

3. prosinec: Přicházejí prvňáčci z  naší základní školy na  výsta-
vu Betlémů. Jsou hodní, komunikativní, ledacos vědí a  ledacos se 
dozvědí. A zase balíčkujeme. Dnes posledních 100 balíčků. To snad 
bude stačit. Na stránkách Oázy a ÚMČ a na sociálních sítích inzeru-
jeme, že přijede Mikuláš na lyžích.

4. prosinec: Dneska přijde Mikuláš. Ráno jdeme vyzvednout 
balíčky do našeho depozitáře v budově č. 25. Když otevíráme, vidí-
me, že sem přišel spíš vodník než Mikuláš. Jsme po kotníky ve vodě, 
prasknul bojler. Naštěstí jsme všechny balíčky umístili na stoly, tak-
že až na to, že 2 hodiny likvidujeme „povodeň“, se nic neděje. 

Schází se celý tým a rozebíráme si masky, propriety, malujeme 
si čertí a andělské obličeje. Balíčky jsou už pod stromečkem. Jsme 
připraveni a těšíme se. 

Od  13 hodin se otevírají farmářské trhy a  také brány pekelné 
i nebeské v Oáze. Zní koledy. Voní svařené víno, perníky a cukroví 
a začínají přicházet první děti se svými rodiči. 

U brány na ně čeká čertík Adam a čertice Jana. Čert Adam topí 
pod pekelným kotlem. Děti pokračují do pekelné kanceláře za Kate-
řinou Rohatou. Ta na svém computeru zjišťuje velikost jejich hříchů. 
Ti, jejichž duše byla zatížena nějakým tím hříškem, musí navštívit 
Lucifera Jakuba a jeho pomocnice čertice Viki a Ester. Lucifer s nimi 
hraje v kostky. Jestliže hříšník vyhrává, jsou mu jeho hříchy promi-
nuty. Smazání hříchů je potvrzeno ďábelským certifikátem. Čert 

Petr pak zachráněné vyvádí z pekla ven. 
Cesta k Mikuláši pokračuje přes výstavu 

Betlémů a občerstvovnu u čertice Markéty 
a anděla Michala. Nával dětí a rodičů je ob-
rovský. Po půlhodinové čekačce rodiče be-
rou za vděk svařeným vínem nebo grogem. 
Děti vcházejí do  muzea, kde selka Ivana 
peče voňavé vánoční cukroví. Děti přiklá-
dají ruku k dílu nebo jen zobají. 

Pak je už čeká Mikulášova družina. 
Anděl Madlenka zjišťuje z  certifikátu, zda 
hříchy byly odpuštěny. Mikuláš Tomáš na-
slouchá písním a básním dětí, které si tím-

to vysluhují sladkou odměnu. Balíček jim předává anděl Terezka. 
Mikulášova družina ochotně s dětmi zapózuje všem, kteří se chtějí 
vyfotografovat. 

Na závěr přichází ještě jedna nadílka pro výherce QR hry „Popo-
lez po Počernicích“. Mikuláš s čerty losují tři výherce se všemi správ-
nými odpověďmi. Gratulujeme!

Asi 100 nevyzvednutých balíčků putuje do Dětského domova.
Úderem 18. hodiny se zavírají brány pekelné i nebeské. S úlevou 

sundáváme masky, uklízíme dvůr a sdělujeme si své zážitky. Úleva, 
že všechno dobře dopadlo – spokojení rodiče, oči dětí se špetkou 
strachu a s velkou radostí nám dává energii. Děkujeme, že jste přišli. 
Děkujeme, že všechny přípravy nebyly marné. Máme radost. Díky 
Vám! Za  Mikulášovu družinu děkuje všem Tomáš, Ivana, Markéta 
a Michal.

 Tomáš Král
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20 let hipoterapie v POČINU
POČIN v letošním roce oslavil 20 let poskytování hipoterapie, a tak 
jsme pro vás připravili malý medailonek z naší hiporehabilitační his-
torie. 

Rok se s rokem sešel a pro JK Počin je to již dvacet let fungová-
ní hipoterapie. Ovšem letos to byl v mnohém rok velmi výjimečný. 
Událo se mnoho věcí, smutných a nelehkých, ale i nových, krásných 
a  povzbuzujících. Dovolte mi, ohlédnout se v  těchto pár řádcích 
za obdobím 2020, abychom si mohli říct, že jsme to zvládli! Doufám, 
že ani v životě vás všech nezanechal celorepublikový stav nouzo-
vého režimu šrámy, a že jste nyní silnější a našli jste pro sebe v té 
nestabilitě také něco pozitivního.

Mám velkou radost, že o  hipoterapii je tak velký zájem. Širší 
i odborná veřejnost si čím dál více uvědomují, že je to skvělý tera-

peutický nástroj a součást fyzioterapie. Aktuálně máme 6 hiporeha-
bilitačních koní, 18 individuálních klientů, 5 organizací a nespočet 
náhradníků na terapie. V době zákazů kvůli COVID-19 jsme museli 
i my uzavřít hipoterapii. Naši klienti nemohli kontinuálně dostávat 
terapii, ale snad už se vše brzy vrátí k normálu. Nás to finančně ne-
zruinovalo, nikdo o práci nepřišel, a naopak koně si mohli velmi vy-
datně odpočinout na pastvinách, kam byli převezeni. Zbýval tak čas 
navíc na trénink jejich i našich dovedností. S přibývajícím počtem 
zájemců bylo nutné provést i pár změn v chodu terapií. První malou 
změnou je, že náš tým je zase kompletní. Spolupracuji s Počinem 
jako fyzioterapeutka od  loňského dubna a  letos mohu s  klidným 
svědomím říci, že u nás v týmu vše klape na sto procent. Mám za se-
bou celoroční úspěšně dokončený kurz Hipoterapie ve fyzioterapii, 
který zaštiťuje Česká hiporehabilitační společnost. Dalšími drobný-
mi novinkami, které ve finále tvoří ten dobře fungující 
celek, je vznik elektronické docházky pro klienty, ven-
kovní rozvrh terapií, nové hiporehabilitační pomůcky, 
které si svépomocí vyrábíme nebo třeba nově potažená 
kožená madla od skvělé sedlářky Lenky Rytychové. 

Kdo nás sledujete, možná víte, že v  květnu zemřel 
na  koliku náš skvělý hipokolega Oliver ve  svých 18 le-
tech. Proto znovu apeluji, neházejte, prosím, koním nic 
do  výběhu a  nekrmte je bez našeho vědomí. Může to 
mít fatální následky. Dlouhé měsíce jsme sháněli nové-
ho koně a teď Vám s radostí můžu slíbit, že již na jaře za-
čneme učit nového hipoterapeuta. Největší a nejmilejší 
změnou tohoto roku je totiž kůň Mirísek. Krásný rezavý 
sedmiletý kříženec českomoravského belgika a haflinga, 
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kterého jsme koupili v listopadu. Je 
přátelský, zvídavý a  učenlivý. Těší-
me se na spolupráci s ním. 

Závěrem bych chtěla říci, že jsem 
pyšná na  to, jak náš tým doká-
že fungovat a  já mohu být jeho 
součástí. Děkuji všem členům JK 
Počin za  jejich neúnavnou vytrva-
lost a  vůli řešit nové výzvy, za  klid 
v duši, který tohle nenápadné koň-
ské útočiště, skryté v  zelené oáze 
na  kraji Prahy, poskytuje nejen 
mně, ale i všem našim klientům. Velmi si vážíme podpory vás, kteří 
máte jakoukoli zásluhu na našem fungování. Počínaje darovaným 
suchým chlebem pro koníky, který denně nalézáme pečlivě zabale-
ný na naší nástupní rampě, až po sponzorské dary ve formě finanč-
ní injekce na náš bankovní účet. Tímto Vás také prosíme, vytrvejte 
v podpoře spolku, který funguje pro dobro společnosti hlavně díky 
podpoře zvenčí a grantům, jež pro nás nelehce zajišťuje naše skvělá 
vedoucí Hanka Špindlerová. Můžete nám poslat třeba vánoční dá-
rek na 1020946877/6100. I za pár korun se dá koním například kou-
pit mrkev, nebo balík sena na zimu navíc. Děkujeme.

Přeji Vám za celý náš tým sílu do nového roku a dobrosrdečnost 
v srdcích všech. 

Za jezdecký klub POČIN Hanka Špindlerová, Veronika Horáková, 
Petra Bacílková a spol.
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Vánoce veselé a zvláštní
Začal advent, blíží se Vánoce, kouzelný čas, čas zvláštní krásné po-
ezie. Venku mrzne, ale v kamnech praská oheň a člověku je teplo 
na duši. A k tomu patří vánoční folklór, adventní trhy se svařeným 
vínem, návštěvy příbuzných a  známých, starých i  nových lásek, 
vánoční koncerty, bohoslužby, rozečtený román, vonící vánočka, 
… V  uších nám zní „Narodil se Kristus Pán“ 
a „Hej, mistře“. Pohody si užíváme ve spole-
čenství s lidmi, které máme rádi. To všechno 
vždycky dělalo advent i Vánoce časem vzác-
ným a krásným.

Tento advent je ale zvláštní a  prapodiv-
ný, tak jako je zvláštní celý letošní rok, a  to 
kvůli koronaviru. Snažíme se vyhýbat spole-
čenství lidí a nepřibližovat se k nim na méně 
než dva metry. Náš společenský život je utlu-
mený, náš život vůbec je utlumený. I letošní 
Vánoce budou zahaleny zdrženlivostí, bude 
třeba nikam moc nechodit a držet se pokud 
možno doma. 

To, co je utlumeno, jsou ale jen vnější 
věci, které dotvářejí atmosféru Vánoc. Ne-
bezpečí pandemie a vládní opatření proti ní 

Původně na tomto místě měly být konkrétní informace o vánoč-
ních bohoslužbách v  dolnopočernickém kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. Vzhledem k stále se měnícím omezením souvisejícím 
s pandemií, která mají dopad i na církevní obřady, to však nelze.

Zatím se plánují dvě mše na Štědrý den – odpolední, určená 
zejména rodinám s dětmi, a půlnoční (od 24 hod.). V následujících 
dnech, t.j. na Boží hod vánoční, na Štěpána atd., včetně Nového 
roku, se budou bohoslužby konat tak, aby vyhověly vládním re-

Vánoce v našem kostele
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vnější věci značně omezují, ale neničí to, co je na adventu a Váno-
cích podstatné. Bez oněch vnějších věcí se nakonec můžeme obejít, 
ovšem jen v případě, že dáme o to víc vyniknout věcem vnitřním 
a duchovním. Ty ve skutečnosti nesou pravou krásu Vánoc. To pod-
statné, z  čeho se můžeme radovat, nijak narušeno nebylo. Radu-

jeme se z narození dítěte, syna zcela mimořád-
ného. Dostal jméno Ježíš. Jeho narození nebylo 
obklopeno žádnou vánoční poezií, ale zásadním 
způsobem pohnulo světem.

Vánoce jsou svátky křesťanské, ale slaví je 
i lidé, kteří s křesťanstvím nemají mnoho společ-
ného. I oni vnímají jejich duchovní rozměr, i oni 
vědí, co je láska, radost a pokoj Vánoc, i oni mají 
potřebu těchto hodnot, i oni je dokáží přinášet, 
a to i uprostřed světa nelásky, neradosti a nepo-
koje. V  tom lidé dokáží být zajedno a  podat si 
ruce i přes hranice různých životních přesvědče-
ní, i přes hranice víry v Boha či nevíry.

Slavme tedy Vánoce a radujme se, že je mů-
žeme slavit s lidmi blízkými i vzdálenými, i když 
musí mít obličej zakrytý rouškou.

 Libor Ovečka

strikcím. Pro případ většího množství účastníků, než bude povo-
leno, budou před kostelem umístěny reproduktory, aby i ti, kteří 
se nevejdou dovnitř, se mohli do bohoslužby aktivně zapojit. 

Aktuální informace o  bohoslužbách a  aktivitách farnosti 
proto sledujte na  internetu na  adrese farnost.dp@atlas.cz, či se 
doptejte na  tel. č. 281  932  147 nebo 732  944  964, případně je 
najdete v tištěné podobě na vratech před kostelem. 

 Hana Jirsáková

Putování za Betlémským světlem
Je tomu už skoro rok, ale vzpomínky jsou stále jako živé…

Na loňském Adventním zastavení jsme chtěli příchozím, kromě 
předvánoční atmosféry a pohodových zážitků spojených s vánoční-
mi trhy, také nabídnout možnost odnést si domů Betlémské světlo.

„Betlémské světlo je plamínek zapalovaný každoročně před Vá-
noci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus, 
a rozvážený skauty do řady míst v mnoha evropských a také něko-
lika amerických zemích. Zpravidla bývá nejprve letecky dopraven 
do Vídně, odkud se dále šíří většinou po železnici.“ (dle Wikipedie)

Jenže naše akce se konala už v pátek a Betlémské světlo si skauti 
v Praze přebírali u vlaku až v sobotu. Vyřešit tuto zapeklitou situaci 
nám pomohli až naši dva obětaví spolupracovníci Slávek s Vaškem. 
Byli ochotní dojet do Brna, kde Betlémské světlo měli již od před-
chozí soboty. V kostele sv. Petra a Pavla jsme si domluvili jeho pře-
dávku i s patřičným certifi kátem pravosti. 

A tak ve čtvrtek vyrazili. I přes počáteční obtíže (Slávkovi nebylo 
zrovna dvakrát dobře, ale co by pro „mé hnědé oči“ neudělal) do-
razili na místo. Převzali plamínek (pro jistotu do dvou petrolejek), 
předali darem víno a vyrazili na cestu zpět.

Na tu ovšem asi jen tak nezapomenou. Slávek řídil a dával bed-
livý pozor na přeplněnou brněnskou dálnici, Vašek na místě spolu-
jezdce držel oba kahany v otevřené krabici na klíně. Po nějaké době 

se ozvalo: „Mně to docela hřeje“. Při zastávce na nejbližším odpočí-
vadle se mohl Slávek potrhat smíchy: „Vždyť vypadáš jak uzenáč“. 
A opravdu, na Vaškových kalhotách se od klína až ke kolenům roz-
lévala tmavá olejová skvrna. Obě petrolejky bohužel ve  spodním 
sváru prosakovaly. Ještě že jde lampový olej vyprat a zas až tak moc 
nesmrdí… 

Každopádně po  příjezdu k  Mar-
tinovi, jehož rodina nám Betlémské 
světlo do pátečního odpoledne opa-
trovala, se Vašek schovával za  dveř-
mi u  auta jak malý kluk. Přece jen 
by si tu skvrnu mohl každý vykládat 
všelijak.

Akce byla zachráněna, i za cenu 
těchto obětí, a já klukům stále dlu-
žím veliký dík. Třeba z  letošních 
oslav vzejde další zajímavý příběh, 
o který se s vámi podělím příště.

Krásné Vánoce…

 Markéta Brožová
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Včelí med pro MŠ
V  rámci celoroční kampaně „Dne zdraví“ a  podpory imunity těch 
nejmenších v nelehkých dobách ohrožení koronavirem, bylo zpro-
středkováno předání 40 kg letošního květového medu do naší ma-
teřské školy. Místní včelař Petr Bačák se rozhodl věnovat nemalou 
část produkce svého včelího chovu do kuchyně MŠ, kde ji průběžně 
použijí na zpestření nápojů a stravy pro děti, samozřejmě v souladu 
s případnými omezeními pro alergiky apod. Velice si tohoto počinu 
vážíme a mnohokrát za  tento dar děkujeme – tím spíš, že letošní 
produkce medu nebyla vlivem počasí nijak závratná…

MB, koordinátorka MA21 Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice

Betlémské světlo na Vánoce 2020 v Dolních Počernicích
Zatím není jasné (psáno 1. 12.), v  jaké podobě 
proběhne letošní předávání Betlémského svět-
la, pro které každoročně jezdí skauti do Vídně 
vlakem, a  následně je distribuováno do  všech 
míst naší země. Organizátoři z  řad skautů vše 
upřesní podle aktuální situace v  prosinci. Kaž-

dopádně, pokud světélko bude dovezeno (v co pevně věřím), bude 
k dispozici 18. prosince na plánovaném adventním zastavení v na-
šem parku připravovaném MČ Dolní Počernice. Pokud by se tato 

akce nekonala, či pokud by se nepodařilo světélko do té doby při-
vézt, mohou si ho zájemci jako každoročně vyzvednout u našeho 
kostela na Štědrý den 24. prosince. Bohužel, v tomto okamžiku není 
ale jasné, zda se bude konat pravidelná odpolední dětská vánoční 
mše 24. 12. od 15,00 hodin – na které je světélko pravidelně k dis-
pozici. Nicméně informace o tom, od kolika hodin bude možné si 
světélko převzít, najdeme na internetových stránkách naší farnosti 
nebo lze přímo kontaktovat moji osobu (martin.sila@volny.cz). 
 Martin Šíla

Jak jsme se měli u Broučků
Po letních prázdninách jsme se opět setkali, přivítali jsme nové kamarády a užívali si společné chvíle. 
Naučili jsme se nové básničky a písničky, zjistili jsme, jak moc jsme vyrostli a o kolik jsme šikovnější 
a samostatnější než v minulém školním roce. Vzhledem k okolnostem jsme se také zdokonalili v pečli-
vém mytí rukou. Ven jsme chodili nejen na školní zahradu, ale i do bližšího či vzdálenějšího okolí. Ob-
jevili jsme multifunkční hřiště hned vedle mateřské školy a hřiště u Hostavického potoka. Pozorovali 
jsme změny v přírodě na podzim, s příchodem prvních opravdu chladnějších dnů i zamrzající kaluže 
a jinovatku na trávě. Udělali jsme si malý strašidelný karneval a těšíme se na další společné zážitky. 
Z důvodu nouzového stavu a opatřeními s ním spojenými, se letos bohužel nemohla uskutečnit mi-
kulášská nadílka, vánoční dílny ani společné zpívání koled u rozsvíceného stromku před mateřskou 
školkou. Doufáme, že příští rok bude vše při starém.

Za celý kolektiv MŠ přejeme všem klidné prožití vánočních svátků.
 Jiřina Zmrzlá, učitelka třídy Broučků
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ve strašidelných kostýmech... Další projektový den byl čistě Ame-
rický. „Thanksgiving Day“ jsme oslavili v 1. ročníku online pečením 
mini apple pies, v ostatních ročnících jsme si ke svačině připravili 
chlebíčky s  tzatziki. Tyto aktivity by opět nebyly možné bez velké 
podpory rodičů. Zatímco starším dětem stačí přichystat ingredien-
ce a občas na ně dohlédnout, ty menší potřebují pomoc téměř při 
každém kroku. 

Věříme, že se ještě před Vánoci opatření natolik rozvolní, že se 
budeme moci sejít i s rodiči. Když už ne na besídce, kterou se chys-
táme nahradit video záznamem, tak alespoň nad svařákem na naší 
nové zahradě. 

Situace je složitá a všichni jsme v nejistotě, jak oslavíme Vánoce. 
Jedno je ale jisté. Vánoce přijdou jako každý rok, a je jen na nás, zda 
se budeme trápit tím, že nejsou takové, na jaké jsme zvyklí nebo si 
třeba vytvoříme zvyky nové. Věřím, že se nám, možná právě díky 
této situaci, konečně podaří zjistit „O čem ty Vánoce vlastně jsou.“

Do nového roku nám všem přeji především pevné zdraví a co 
nejméně „lockdownů“.

 Za ZŠ Orangery Mgr. Barbora Honzíková
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Základní škola ORANGERY
Minulý článek jsem končila plná optimizmu a důvěry, že příště už 
budu psát ze školy plné dětí. Mé přání se splnilo. Před malou chvílí 
jsme se s žáky vrátili z procházky, během které jsme absolvovali QR 
hru, kterou připravila p. o. Oáza D. P. Za takové počiny jsme velmi 
vděční, neboť jsme sice ve  škole, ale máme zakázanou tělesnou 
a  hudební výchovu. Oáza nám tedy usnadňuje přemýšlení nad 
tím, jak vyplnit adventní čas. Také se chystáme na výstavu betlémů 
a  vernisáž andělů, kde, jak věříme, najdeme i  naše anděly, neboť 
jsme se do soutěže zapojili také.

Distanční výuka byla tentokrát nejsložitější pro naše prvňáčky 
a jejich rodiče, protože pro ně byla tato situace nová. Sotva se děti 
seznámily se školními pravidly, sotva poznaly nové kamarády, sotva 
si oblíbily svou paní učitelku, byly posazeny před obrazovku. Ještě 
neumí ani číst, ani psát, soustředění je tak těžké… Paní učitelka se 
snaží, seč může, střídá kostýmy i aktivity, ale její kouzlo, jako by přes 
počítač skoro neprošlo. Jestliže jsme loni při online vyučování prv-
ňáčků potřebovali velkou podporu rodičů, letos se z nich stala naše 
prodloužená ruka. 

Listopadový Halloween jsme oslavili online. Spojili jsme ho 
s  jihočeskou tradicí pečení hnětýnek, sušenky jsme připravovali 

MŠ ORANGERY
Měsíc listopad měl u  nás ve  školce Orangery téma: Proměnlivost 
počasí a jeho vliv na člověka a svět. Děti se seznámily se všemi ná-
ladami počasí nejen ve výtvarných kroužcích, ale i při dopoledních 
procházkách venku. S  dětmi jsme se zaměřili tradičně na  Dušičky, 
Sv. Martina a  Advent. Tento rok se ve  školce výrobou adventního 

věnce zhostily samy děti bez pomoci rodičů a výsledky byly oprav-
du originální. Na naše předškolní děti čekala i výtvarná soutěž Vánoce 

s andělem, kterou pořádala Redakční rada Dolnopočernického zpravo-
daje ve spolupráci s p. o. OÁZA. Děti si malování andílků moc užily a bude 

skvělé, až své výkresy uvidí, společně s rodiči, na výstavě. Prosinec nám přinesl 
téma: Těšíme se na Vánoce. První týden byl však ve znamení příchodu Mikuláše. Svou návštěvu Mikuláš 
shrnul slovy, že navštívil školku samých andílků, protože když vcházel jednotlivě do  tříd, všechny děti 
vzorně seděly v kroužku a vnímaly každé jeho slovo. I tentokrát se vánoční besídka konala ve třídách bez 
přítomnosti obecenstva. Rodiče o ni přesto tak úplně nepři-
šli, protože byl pro ně pořízen video záznam. Každá třída si 
připravovala i vánoční oslavu. Některá tvořila přáníčka a oz-
doby, některá pekla cukroví, ale všechny v ten den spojovalo 
něco vzácného. Všichni očekávali tajnou návštěvu Ježíška, 
což bylo krásné rozloučení před začátkem vánočních svátků. 

Za tým Orangery přeji krásné a poklidné prožití 
vánočního období. Bc. Jiří Svačina
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Distanční výuka třeťáků

Podzimní výuka v ZŠ

Ježíškova vnoučata

Přestože jsme si všichni přáli, aby tradiční prezenční výuka nebyla nahrazena opět svou distanční formou, od poloviny října se s touto 
změnou museli vyrovnat učitelé, žáci i jejich rodiče. Naše škola okamžitě zahájila již osvědčené způsoby zajištění výuky na dálku pro-
střednictvím on-line vyučování přes aplikaci ZOOM a učitelé začali opět vytvářet procvičování a testy v dětmi oblíbeném interaktiv-
ním programu Alf. Zadání učiva zpravidla v týdenních cyklech bylo pak umisťováno na webové stránky školy, případně jednotlivých 
tříd a zejména naši starší žáci znovu navázali se svými pedagogy i četnou e-mailovou komunikaci. 

Ačkoliv znovuobnovení distanční výuky a její průběh byl pro nás všechny, vzhledem k jarním zkušenostem, snazší, nemožnost se 
ve škole potkávat a nejistota, do kdy výuka na dálku potrvá, leckdy ubírala všem na optimistickém přístupu. I přes to se ale většina 
našich žáků do distanční výuky velmi aktivně a dobře zapojovala a za podpory pedagogů a svých rodičů zvládla i druhou, podzimní 
etapu výuky na dálku. Našim pedagogům, žákům a jejich rodičům proto patří opět náš velký dík a obdiv za to, jak dobře celou situaci 
zvládali. 

Jsme rádi, že se nejmladší žáci 1. a 2. tříd mohli vrátit do školních lavic již 18. listopadu, protože pro ně byla distanční výuka určitě 
největší překážkou, kterou se ale statečně snažili překonat. Následně, 30. listopadu, byla obnovena prezenční výuka pro celý první 
stupeň a 9. třídu, ostatní třídy, zatím v  rámci rotačního systému výuky, střídají po  týdnech její prezenční a distanční formu. Právě 
kombinace obou typů výuky přináší, stejně jako dodržování řady školám nařízených opatření, mnoho organizačních komplikací, se 

kterými se ale musíme na nezbytně dlouhou dobu všichni vyrovnat. 
Samozřejmě ale pevně věříme, že se co nejdříve výuka všech našich 
žáků a celý chod školy vrátí k běžnému provozu a že nový rok 2021 
bude o poznání klidnější a naplněný radostnými společnými zážitky. 

Rádi bychom Vám popřáli klidné prožití vánočních svátků a hod-
ně zdraví, sil a optimismu do nového roku 2021. 

Za kolektiv pedagogů Ing. Alena Vyskočilová a Mgr. Jiří Schwarz

Stejně jako v předešlých letech se naše škola zapojila do projektu Ježíškova vnoučata. Stejně, ale přeci jinak. Každoročně paní učitelky 
se svými žáky pří výtvarné výchově vyráběly přáníčka k Vánocům, která putovala do Českého rozhlasu a dále pak babičkám a dědečkům 
v domovech pro seniory. Všichni víme, že senioři jsou nejrizikovější skupinou. Právě senioři teď procházejí náročným obdobím. Především 
kvůli izolaci, kterou v domovech mají, těmto lidem chybí rodina, objetí, pohlazení… Rozhodli jsme se tento rok splnit některá přání ze se-
znamu seniorů a potěšit babičky a dědečky nějakým vlastním výrobkem. Děti se pustily do vyrábění dárků. Tvořily ve třídě s paní učitelkou 
i ve školní družině. A děti, kterým pokračuje distanční výuka, tvořily doma. Věříme, že je naše přání a tvorba potěší a že alespoň na chvíli 
jim vykouzlíme úsměv na rtech. 
 Štěpánka Kratochvílová

Ani zavřená škola nám nezabránila, naučit se něco nového, 
a  ještě si to užít. Scházíme se každý den u monitorů počítačů, 
tabletů a telefonů. Násobilky ani vyjmenovaných slov už se ne-
bojíme. Čteme, píšeme, hrajeme bingo, pantomimu nebo sklá-
dáme příběhy z vyjmenovaných slov. I vycházku po Praze jsme 
virtuálně zvládli a ukázali si některá místa z našich projektů.

Přesto se do školy opravdu hodně těšíme!
  Děti a učitelky 3.A a 3.B
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Den stromů…

Roušky a odstup na vzdálenost vidlí
Ani Covid 19 nezastavil školní Mikulášskou družinu. Naši deváťá-
ci, i když s velmi náročnými hygienickými nároky, utvořili pro své 
mladší spolužáky velmi příjemné dopoledne v rámci Mikulášské 
nadílky. Je opravdu milým zjištěním, s jakým citem a chutí k této 
kratochvíli naši nejstarší žáci přistoupili.

Doufáme, že o  toto připomenutí naší tradice nepřijdou na-
přesrok ani děti z dalších tříd. Deváťákům a všem učitelům, kteří 
pomáhali toto kulturní zpestření zajistit, tímto moc děkujeme.

Za kolektiv pedagogů 
Ing. Alena Vyskočilová a Mgr. Jiří Schwarz

Všechny stromy plní řadu nepostradatelných funkcí. Poskytují domov a útočiště pro velkou škálu nej-
různějších organizmů, chrání půdu a stíní, čímž propouští méně slunečního záření a v noci zabraňují 
rychlé ztrátě tepla z půdního povrchu. Ochlazují své okolí a zvyšují vzdušnou vlhkost. Omezují proudění 
větru a zachycují prach z ovzduší. Produkují kyslík, bez něhož by nebyl život na Zemi a dřevo, jež je eko-
logickým a obnovitelným materiálem s všestranným použitím. Jejich plody jsou zdrojem potravy pro 
řadu dalších organizmů včetně člověka. Opad listů a jehličí obohacuje půdu a živý vánoční strom je ne-
jen symbol, ale má i určité kouzlo. Stromy tvoří krajinu a její typický ráz. Možná si to ani neuvědomujeme 
a vnímáme to jako samozřejmost, ale kulturní a estetický význam stromů je neocenitelný. Stromy mají 
plným právem 20. října svůj svátek. V současné době se Den stromů slaví ve více jak 40 zemích světa. Je 
to svátek, který stromy oslavuje prostřednictvím jejich společného sázení. 

Děti z 1. B oslavily tento den v době distanční výuky originálním způsobem. Vytvářely s velkou ra-
dostí jedno výtvarné dílo za druhým. 

 Ivana Hájková, tř. uč. 1. B

Roušky a odstup na vzdálenost vidlíRoušky a odstup na vzdálenost vidlí
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ROKYTKA, počernický dětský sbor
V  minulém čísle zpravodaje jsem s  nadšením psala, jaká krásná 
vystoupení proběhla v Dolních i Horních Počernicích na začátku 
školního roku. Radost ze společného zpívání, spokojení poslucha-
či a celková atmosféra koncertů, to vše pro nás bylo velkou moti-
vací k další práci a chystání akcí. O to víc nás mrzelo, když se vše 
opět uzavřelo. 

Díky zkušenosti z jara jsme s kolegyněmi navázaly na koncept 
výukových videí a ucelených zkoušek na webu Rokytky. S dětmi 
jsme takto docvičily rozdělaný repertoár ze září, a  jelikož jsme 
doufaly, že v listopadu proběhne v novém termínu Carmina Bura-
na, tak jsme i jí věnovaly několik zkoušek. 

Nakonec jsme usoudily, že se začneme připravovat na vánoční 
akce, pokud nějaké proběhnou. Díky mému manželovi a jeho do-
mácí technické podpoře, jsme si začali trochu více hrát s podobou 
písničkových videí. Děti nás mohly vidět na saních, v zasněžené 
nebo zimní přírodě či u Betléma. Také rozezpívání jsme našim zpě-
váčkům připravily zábavnou formou, a tak si s námi mohli zpívat 
třeba v lese nebo na nebi s andělem. Z ohlasů rodičů víme, že děti 
tato videa baví, písničky se tak lépe naučí a doma si je zpívají. 

Ale i když jsou zkoušky na webu pěkná věc, bylo nám přeci jen 
líto, že se s dětmi nemůžeme vidět. Postupně jsme tedy spustily 
i online sborové zkoušky přes MS Teams, kde se s dětmi vídáme 
po skupinkách, společně si zazpíváme nové písničky a také nám 
každý zpěváček může nějaký kousek zazpívat sám, abychom sly-
šely, jak to dětem jde. Všichni jsme, alespoň za takovou možnost 
kontaktu, rádi.

Letošní Vánoce budou sice jiné než předešlé, přesto je může-
me intenzivně a radostně prožít s nejbližšími. Zveme Vás na web 
Rokytky, kde si s námi můžete zazpívat a třeba se naučit nějakou 
novou koledu. Pokud se vše povede, tak těsně před Vánoci bude-
me mít pro rodiče, děti a příznivce našeho sboru vánoční překva-
pení. Sledujte náš web a Facebook, kde se vše dozvíte.

Za celý tým Rokytky Vám přeji krásné prožití vánočních svát-
ků, nenechme se ničím odradit od radostné zvěsti a načerpejme 
pokoj a naději do dalšího roku, který, doufám, bude příznivější. 

 Andrea Čančarová Houfková, 
 sbormistryně Rokytky

Jak jsem se nestal malířem (naštěstí)
Bylo mi ctí být členem poroty výtvarné soutěže „Vánoce s Andělem“, neboť jsem trochu vymazal svou celoživotní frustraci z hluboce za-
kořeněného vědomí, že jsem věčný mazal a výtvarný analfabet. Tohoto přesvědčení jsem totiž nabyl v naší ZDŠ v letech 1968–1972 při 
hodinách výtvarné výchovy, kdy jsem hlavně přemýšlel, jak obrázek, většinou zcela nepovedený, znehodnotit. Za  kousek čokolády či 
svačinu spolužák Červenka vždy ochotně, a jakoby náhodou a neobratně, na můj výkres vylil vodu, či mu na to upadl štětec plný barvy…

Vzpomínám, že když jsme z jakéhosi škrobu, moduritu a papíru měli dělat panáčka či panenku, tak přede mnou na lavici stále trůnila 
neforemná hrouda čehosi, co připomínalo rozvařený amaroun, i když dnes, kdy máme asi 30 pohlaví by to transgenderově obstálo.

Stejně tak moje první obdržená facka ve škole (jo, to byly časy) přilétla poté, když jsme měli kreslit krávy na pastvě. Na mém výkresu 
stále byl jen kousek, resp. skvrna zelené barvy. Těsně před zvoněním již „Masťa“, aneb pí učitelka Dvořáková, se mě zeptala, co je to bílé 
a kde jsou krávy, tak jsem si dovolil špitnout, že tu trávu sežraly a odešly. No a už jsem jí měl.
  MUDr. Pavel Boček
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Vánoční soutěž v malování „Vánoce s Andělem“
Redakční rada Dolnopočernického zpravodaje v  polovině listopa-
du 2020 uspořádala a vyhlásila soutěž v malování na téma „Vánoce 
s  Andělem“ pro žáky základních škol a  předškoláky z  mateřských 
škol v Dolních Počernicích. Zároveň jsme se domluvili na spolupráci 
s p. o. OÁZA, vytvořit sběrné místo v Infocentru, obrázky naskeno-
vat, informovat na webu. 

Na vytvoření andělů byl poměrně krátký čas. Přesto do uzávěr-
ky 22. listopadu děti odevzdaly několik desítek „Andělů“ v každé ze 
tří kategorií.

Komise tvořená z členů redakční rady Dolnopočernického zpra-
vodaje, ve  složení Markéta Brožová, Drahoslava Kráčmarová (ze 
zdravotních důvodů nahrazena Hanou Jirsákovou), Světla Parkano-
vá, MUDr. Pavel Boček a předseda komise akad. mal. Roman Franta, 
nejprve roztřídila výkresy do tří kategorií: 

1. kategorie Předškoláci
2. kategorie Žáci ZŠ 1. a 2. třída
3. kategorie Žáci ZŠ 3. třída a výše

Každý člen komise měl možnost vybrat tři, podle 
jeho uvážení nejzdařilejší práce z  každé kate-
gorie, které se řadily stranou. Následně komise 
pečlivě a zodpovědně vybrané práce zhodnoti-
la, prodiskutovala a stanovila konečné pořadí. 

Mezi nejlepší práce se zařadily děti Jan Tichý 
5 let, Ema Lázničková 4 roky, Pavel Kubie 5 let, 
Julie Honzíková 7 let, Milena Schindlerová 7 let, 
Zita Pejchová 6 let, Lucie Vondřichová 13 let, Ilias 
Václav Jirsák 11 let, Elen Lisa 9 let.

Všechny výkresy byly svým zpracováním 
originální, malované nezatíženým dětským po-
hledem, nápadité, spontánní. Bylo vidět, že děti 
malovaly se zaujetím i radostí. Pro komisi nebyla 
volba vůbec jednoduchá, v  mnoha případech 
bylo těžší rozhodování, než pro děti samotné 
malování. 

Jako malíř obdivuji dětský, svobodný přístup 
a  jako komise jsme všichni ocenili překvapivé 
nápady, nečekané myšlenky, upřímnou symbo-
liku i  asociace, tedy otevírání nových představ 
o  andělovi. Řada dětí s  nadšením nejen malo-
vala, ale pouštěly se i do kombinovaných malíř-
ských technik, asambláží, tzv. vlepování různých 
předmětů do  obrázku, například peříček, flitrů, 
listů ze stromů, vaty. Členové komise jsou rádi, 
že přes výtvarné práce měli možnost sledovat, 
jak akční, šikovné, výtvarně nadané děti v  Dol-
ních Počernicích máme. 

Dolnopočernický zpravodaj děkuje dětem, 
které našly čas i  odvahu se soutěže zúčastnit 
a  věříme, že i  je samotné to obohatilo o  este-
tické a  výtvarné cítění a  zpestřilo koronavirové 
období.

Všechny práce dětí budou již před Vánocemi 
vystaveny v laskavě zapůjčených prostorách 
stodoly Českého statku, Stará obec č. p.  7, 
kde se v pátek 18. prosince 2020 v 15:30 ho-
din uskuteční vernisáž s  oficiálním vyhláše-
ním výsledků a předání cen dětem. 

Výstava potrvá do 17. 1. 2021, všední dny PO až ČT 15 – 18 hod.,  
PÁ a víkend 12 – 18 hod., zavřeno 24. - 27. 12. 2020 a 1. 1. 2021. 

Školy a školky mohou po domluvě výstavu navštívit ve všední den 
dopoledne. Informace najdete též na webových stránkách Městské 
části Praha – Dolní Počernice. 

Závěrem bych ještě rád poděkoval Drahoslavě Kráčmarové 
za iniciaci soutěže „Vánoce s Andělem“ a všem, kteří se aktivně podí-
leli na přípravách, organizaci, hodnocení a instalaci výstavy. Děku-
jeme učitelkám, učitelům i rodičům za výtvarné vedení i podporu 
dětí. Rádi vymyslíme a uspořádáme nějakou další soutěž pro naše 
nejmenší i v budoucnu. Krásné a klidné svátky. 

 Roman Franta, ak. mal.

Ema Lázničková

Julie Honzíková

Elen Lisa Ilias Václav Jirsák Lucie Vondřichová

Milena Schindlerová Zita Pejchová

Jan Tichý Pavel Kubie
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SVATBA a její výročí
Pro někoho svatba žádná, pro někoho jedna za život a pro ně-
které svatba na celý život. Chcete-li slavit, nechte se inspirovat. 
Výročí se jmenují podle toho, jakými dárky se manželé obda-
rovávají. 

1. BAVLNĚNÁ SVATBA Po prvním roce manželství byste se spolu 
měli cítit jako v  bavlnce. Je to doba, kdy se vzájemně poznáváte 
a učíte se tolik potřebné toleranci. V den výročí byste si měli vymě-
nit kapesníčky nebo něco z bavlny. 
2. PAPÍROVÁ SVATBA Druhý společný rok uteče jako voda a  vy 
po té vodě můžete pustit třeba loďky z papíru, které si navzájem 
vyměníte... 
3. KOŽENÁ SVATBA Věciček z kůže je spousta od velkých a drahých 
až po drobnosti za pár korun.
4. KVĚTINOVÁ SVATBA Na toto výročí se nejspíš budou těšit pře-
devším ženy. Je jenom jednou za  život, takže pánové, nešetřete 
na pořádné kytici.
5. DŘEVĚNÁ SVATBA Dřevo vždy působí přívětivě a hřejivě. Připo-
míná nám teplo domácího krbu a může z něho být taky hezký před-
mět nebo praktická věc do kuchyně. 
6. ŽELEZNÁ SVATBA Oproti dřevu je železo chladné, ale zato stálé. 
Nějaká drobnost z kovu vám připomene, jak pevný váš svazek je. 
7. VLNĚNÁ SVATBA Dárky z vlny se budou náramně hodit v zim-
ním období. I v životě samotném je to podobné. Hlavní je se pořád-
ně „obléct“ a nevzdávat to. 
8. BRONZOVÁ SVATBA Výročí jako dělané na nějaký pěkný přívě-
sek. 
9. MĚDĚNÁ (NEBO HLINĚNÁ) SVATBA Mimo jiné, prostor k tomu, 
abyste si darovali hezké věci z keramické hlíny. 
10. CÍNOVÁ SVATBA První kulaté výročí, je čas na  rekapitulaci 
a plány do budoucna. Toto výročí tak trochu voní Vánocemi - roz-
páleným olovem (mědí + cínem), které se lije do vody a možná se 
z něho dá vyčíst, co vás v příštích letech čeká. 
11. OCELOVÁ SVATBA Když už jste spolu přečkali jedenáct let, urči-
tě víte, že některé situace je potřeba řešit s ocelovým klidem. 

12. HEDVÁBNÁ SVATBA Hedvábný šátek nebo kravata jsou velice 
elegantní dárky, které ještě téhož večera můžete využít třeba v di-
vadle... 
13. KRAJKOVÁ SVATBA Opět jedno výročí, na které se ženy určitě 
moc těší a pánové si lámou hlavu nad dárkem, a přitom je to tak 
jednoduché. Co takhle nějaké hezké krajkové spodní prádlo? 
14. SLONOVINOVÁ SVATBA Vyměnit si dárky ze slonoviny možná 
už v dnešní době není až tak moderní, slonů je málo, ale fantazie 
určitě spousta. 
15. KŘIŠŤÁLOVÁ (SKLENĚNÁ) SVATBA Pánové se těší na stylovou 
karafu nebo na nějaké hezké broušené skleničky, ze kterých se tak 
báječně popíjí. 
20. PORCELÁNOVÁ SVATBA Co takhle nová sada nádobí, protože 
ta stará za posledních dvacet let vzala za své… 
25. STŘÍBRNÁ SVATBA Po 25 společných letech už opravdu víte, 
co od  toho druhého čekat, nebo vás přece jen překvapí nějakým 
výjimečným stříbrným dárkem? 
30. PERLOVÁ SVATBA Výročí jako stvořené pro dámy, ale vlastně 
také pro pány, aby se mohli ukázat, co by grófové. 
35. KORÁLOVÁ (NEBO PLÁTĚNÁ) SVATBA Ozdoby z  korálů jsou 
pohádkové, stejně jako vašich předchozích 35 let. 
40. RUBÍNOVÁ SVATBA Pánové jistě stihli za  posledních pět let 
našetřit na  nějaký pěkný šperk, který dámy v  tomto věku dokáží 
bezesporu ocenit. 
45. SAFÍROVÁ SVATBA Další příležitost a  záminka pro pány, aby 
svou drahou polovičku zasypaly kopou drahokamů, nebo alespoň 
jedním? 
50. ZLATÁ SVATBA Pověstná kulatá svatba. Už jste spolu půl století. 
Od této chvíle jsou výročí spojována s dalším obřadem a třeba také 
s výměnou prstýnků starých za nové. 
55. SMARAGDOVÁ SVATBA Pokud jste spolu šťastně přečkali 55 
let, pro dámy už asi nebude to nejdůležitější, jestli je jejich man-
žel zahrne drahocennými kameny, ale spíš, že můžou pořád být se 
svým partnerem. 
60. DIAMANTOVÁ SVATBA Po  šedesáti letech manželství dobře 

víte, že život je občas stejně tvrdý jako dia-
mant, ale zároveň plný báječných okamžiků. 
65. KAMENNÁ SVATBA Někdy může být 
opravdu těžké unést tolik společných let, 
možná stejně těžké jako by každý z  těch 
roků byl velký kámen, ale na  druhé straně 
jenom na pevném základě je možné stavět. 
70. PLATINOVÁ (NĚKDE SVATBA MILOSTI) 
Je opravdu dojemné, pokud můžete na rad-
nici, anebo alespoň doma, oslavit 70 společ-
ných let. Je to vzácný okamžik, a snad proto 
má toto výročí stejný název jako nejdraho-
cennější z drahých kovů. 
75. NEBESKÁ SVATBA ČI SVATBA KORU-
NOVAČNÍCH KLENOTŮ Dočkat se tohoto 
výročí chce opravdovou výdrž a pevné zdra-
ví. My běžní smrtelníci můžeme těmto ne-
smrtelným jenom závidět... 

Světla Parkanová
čerpáno z www.svatbysluzby.cz
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inzerce

Léčba duše 
- psychiatrické a psychoterapeutické centrum 

ve spolupráci s jazykovou školou ANDRESIUS

otevírá v ÚNORU 2021 pro všechny lidi mladé duchem 
NOVÉ KURZY ANGLIČTINY A NĚMČINY 

PRO ZAČÁTEČNÍKY, FALEŠNÉ ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

V útulném prostředí a za vedení přívětivého lektora 
chceme spojit učení a trénování paměti.

Čas: skupinová výuka - úterky od 16:30 a od 17:45, cena 100 Kč 
individuální výuka - pátky během celého dne, cena 250 Kč

Místo: Léčba duše – terapeutická místnost, 
Lipí 2556/3 Praha - Horní Počernice
Lektor: Mgr. Václav Ondráček

www.andresius.cz  tel.: 737 770 363, 739 396 965  andresius@post.cz

ČÍSLO UZÁVĚRKA VYJDE

1,2/2021 8. února 4. března

3,4/2021 12. dubna 4. května

5,6/2021 7. června 1. července

7,8/2021 9. srpna 2. září

9,10/2021 4. října 27. října

11,12/2021 1. prosince 21. prosince

Dolnopočernický zpravodaj v roce 2021
počet vydání: 6

Vážení a milí čtenáři,
dovolte mi, abych vám jménem redakční rady DPZ popřál 
krásné, klidné a požehnané Vánoce a v roce 2021 mnoho 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Loučíme se s  rokem, který s  sebou přinesl události, 
na  něž jsme nebyli zvyklí. Zcela nově jsme zažili situace, 
ve kterých se mísil strach s nejistotou. Nemožnost cestovat, 
stýkat se s přáteli, chodit do škol a mnoho jiných omezení 
bylo zkouškou pro každého z nás. Řada z vás navíc utrpě-
la ekonomické ztráty. Naše městská část, a stejně tak náš 
zpravodaj, se snažil této situaci čelit, někdy velmi úspěšně, 
někdy s chybami, jež vyplývaly z nezkušenosti. Všechno zlé 
ale je pro něco dobré, jak říkáme v české kotlině. A to platilo 
i pro naši městskou část. Lidé si pomáhali navzájem a as-
poň na chvíli byla cítit touha a snaha pomoci nejen sobě, 
ale ostatním, celku.

Měli bychom si tuto sounáležitost připomínat a ucho-
vat na dobu, až se vrátíme zcela zpět do běžného života bez 
restrikcí a omezení. Naše krásná městská část si to zaslouží.

Buďme tedy pozitivní v myslích a negativní při testech, 
a empatičtí vůči sobě navzájem :)

 
Za redakční radu DPZ  MUDr. Pavel Boček 


