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Leckomu tento nadpis možná nic 
neříká, ale mohu zodpovědně 
sdělit, že se jedná o nejrozsáhlejší 
stavbu, která v naší MČ probíhala, 
probíhá, a ještě probíhat bude. 

O  jaký druh stavby vlast-
ně jde? Již od  devadesátých let 
minulého století mají stavby 
TV – technické vybavenosti své 
pravidelné místo v  rozpočtu Hl. 
m. Prahy a  starostové městských 
částí napjatě při schvalování roz-
počtu vyhlížejí, kolik peněz jim 
vedení města na jejich TV přidělí. 
Částky jsou rozdílné a  historicky 

se pohybovaly v rozpětí cca 5 mil. až např. 60 mil. Kč. Naše MČ měla 
v minulosti docela štěstí, že se k ní město každoročně chovalo vel-
koryse. To mělo za následek, že v oblasti infrastruktury jsme prak-
ticky takříkajíc „za vodou“. Technická vybavenost obnáší zejména 
výstavbu inženýrských sítí, dále rekonstrukce komunikací včetně 
chodníků a parkovacích stání a v našem případě bude do této stav-
by spadat i rekonstrukce pěších lávek na mostě přes Rokytku. Teh-
dejší vedení naší MČ se v devadesátých letech zaměřilo zejména 
na  výstavbu kanalizace, tedy na  stavby, které dnes nejsou vidět, 
ale nutno zpětně poděkovat bývalému starostovi Dolních Počer-
nice Ing. Josefu Nožičkovi, který prozřetelně prosazoval na městě 
výstavbu kanalizace a dalších inženýrských sítí. Jeho následníci pak 
mohli pokračovat s rekonstrukcí komunikací a s nimi souvisejícími 
stavbami.

„Tévéčka“ jsou téměř výhradně financovány Hl. m. Prahou 
a  finanční prostředky na  tyto stavby lze v  rozpočtu HMP nalézt 
převážně v kapitole 02 – městská infrastruktura. Rozpočtované in-
vestice pak „procházejí“ přes jeden odbor, který v průběhu dvaceti 
let změnil několikrát svůj název. Pro zajímavost: původní Odbor 
městského investora byl přejmenován na Odbor strategických in-
vestic, od kterého byl pak oddělen Odbor technické vybavenosti 
a posléze byly oba tyto odbory opět sloučeny v  jeden, s názvem 
Odbor investiční. Nemusím připomínat, že se změnami názvů to-
hoto odboru se měnili i jeho ředitelé i ostatní pracovníci na vedou-
cích pozicích. Tento odbor, i  přes změny názvů, stále spadá pod 
Magistrát HMP a věcně příslušného radního. Starostové MČ vedou 
s ředitelem odboru a jeho jednotlivými pracovníky neustálé deba-
ty o potřebě staveb v oblasti infrastruktury a samozřejmě i o přidě-
lení co největšího objemu finančních prostředků na stavby v jejich 
MČ. Jak se jim to daří, je zajímavé sledovat každoročně v rozpočtu 
HMP i při jeho následných úpravách.

Já jsem pro vás připravil přehled staveb TV Dolní Počernice 
pojmenovaných očíslovanými etapami, sestavený po  konzultaci 
s  příslušným referentem investičního odboru MHMP, který níže 
uvádím s poznámkou, že očíslování jednotlivých etap se v průbě-
hu let měnilo.

Stavba 0134 – TV Dolní Počernice
Etapa 0001 Komunikace Vinice – ukončeno
Rekonstrukce ul. Nad Rybníkem je vedena jako samostatná etapa.

Etapa 0003 V Ráji – ukončeno 

Etapa 0006 Komunikace IV – ukončeno
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Etapa 0007 národních hrdinů
Jedná se o rekonstrukci dešťové kanalizace a celkové rekonstrukce 
povrchu vozovky v úseku Českobrodská – recipient Rokytka. Stav-
ba má stavební povolení na výstavbu kanalizace, avšak vzhledem 
k tomu, že výstavbou kanalizace bude tento úsek značně porušen, 
bylo rozhodnuto, že se v tomto úseku opraví povrch komunikace 
v plném rozsahu, tedy i s výměnou podloží (kufr). V současné době 
tedy probíhá zpracování dokumentace včetně získání stavebního 
povolení na rekonstrukci povrchu této komunikace. Termín zaháje-
ní stavby lze očekávat buď v závěru r. 2021, nebo v r. 2022.

Etapa 0009 úpická
Je připraveno předložení záměru na zahájení této akce ke schvále-
ní v RHMP. Ve II. pol. 2020 bude proveden výběr zhotovitele, zahá-
jení stavby se předpokládá v r. 2021.

Etapa 0010 Vinohrady
Etapa je ukončena, zbývá dokončit rekonstrukci ul. Listopadová 
v úseku Strážkovická – Úpická (cca 80 m). Z této etapy byla vyčle-
něna etapa 0009 – Úpická. 

Etapa 0011 okružní křižovatka
Jedná se o realizaci kruhového objezdu při křížení ulic Národních 
hrdinů a Nová Úpická. Na tuto stavbu je zpracována projektová do-
kumentace, která zřejmě ještě dozná změn. Dalšímu postupu zde 
brání nedořešené majetkové vztahy. Realizací této etapy je podmí-
něn rozvoj území východně od ul. Národních hrdinů. V současné 
době se řešením celého území zabývá MHMP.

Etapa 0014 Lanžovská – ukončeno

Etapa 0020 Dětský domov v zámku čp. 1 – rekonstrukce plochy 
nádvoří
Stavba právě probíhá, bude ukončena v r. 2020, avšak v gesci Dět-
ského domova, nikoliv jako součást TV Dolní Počernice.

Etapa 0023 SK V Ráji – ukončeno

Etapa 0024 ZŠ – parkovací stání, ukončeno

Etapa 0025 Štěpnice – ukončeno

Etapa 0026 Komunikace národních hrdinů – ukončeno
Jednalo se o část této páteřní komunikace MČ v úseku ul. Nad Ryb-
níkem po most přes Rokytku.

Etapa 0027 Parkovací stání ČD 
V současné době není na programu, bude řešeno v rámci výstavby 
vlakové zastávky „Jahodnice“ na Českobrodské ul. naproti prodej-
ně Albert.

Etapa 0028 Lávky přes Rokytku
Bylo zažádáno o  zahájení sloučeného územního řízení a  staveb-
ního povolení. Po  jeho vydání bude zahájen výběr zhotovitele. 
Termín realizace stavby je předpokládán na  r. 2021, ale je odvis-
lý od použitelných finančních prostředků z rozpočtu HMP na rok 
2021. 

Etapa 0029 národních hrdinů
V rámci této etapy je nutno provést rekonstrukci povrchu ul. Ná-
rodních hrdinů v úseku od ul. Nad Rybníkem po hranici k.ú. s MČ 
Praha 20. V současné době je zpracována projektová dokumenta-
ce, do které byly zahrnuty připomínky MČ. Další postup této stavby 
závisí na rozhodnutí RHMP a ZHMP, zda tato akce bude zařazena 
do rozpočtu HMP na r. 2021.
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JEDnání RaDy MČ PRaha - DoLní PoČERnIcE
RMČ na svých zasedání od 9. 6. do 11. 7. 2020 m.j.

projednalo
-  procesní záležitosti, které zajišťují kvalitní fungování úřadu (ná-

kupy programového vybavení, opravy budov MČ a jejich zařízení 
apod.)

-  zápisy z komisí rady, RR DPZ a výborů ZMČ
-  možnosti pronájmů nebytových prostor v majetku MČ 
-  návrhy smluv se spol. Central Group s doporučením jejich projed-

nání v ZMČ
-  doporučená opatření v souvislosti s pandemií koronaviru a poža-

dovala jejich zveřejnění
-  podněty občanů na zklidnění dopravy v některých lokalitách MČ
-  zprávy o hospodaření příspěvkových organizací MČ bez připomí-

nek
-  stížnost na činnosti v bývalém areálu Auto Exner, kterou nyní řeší 

dotčené orgány
-  možnost výroby kalendáře s motivy MČ na r. 2021 a 2022
-  sdělení spol. Galstian&Galstian o  řešení využití ploch a  prostor 

v rámci stavby Bytové domy Nová Úpická - lokalita B
-  okolnosti, související s  dočasnou stavbou bývalého autosalonu 

Audi Exner

schválila
-  prominutí nájemného za  II. čtvrtletí r. 2020 spol. Český statek, 

Svornost a Počernický pivovar z důvodu pandemie koronaviru
-  podání žádosti do OP zaměstnanost
-  rozdělení odměn zaměstnancům ZŠ a MŠ Duha
-  rozdělení finančních prostředků z  hospodářského výsledku ZŠ 

a MŠ Duha dle návrhu jejich ředitelů
-  úpravy v nájemních smlouvách nájemcům bytových prostor v ma-

jetku MČ
-  smlouvy o výpůjčce bezdotykových stojanů na dezinfekci organi-

zacím v MČ
-  změny v Organizačním řádu ÚMČ Praha – Dolní Počernice
-  úpravy rozpočtu MČ na rok 2020
-  pronájmy hrobových míst a  kolumbárních skříněk na  místním 

hřbitově
-  vítěze soutěže na úpravu mostku C v zámeckém parku – spol. Per-
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souhlasila 
-  s projektovou dokumentací na výstavbu veřejného osvětlení v ul. 

Madarova
-  s žádostmi stavebníků o výstavby či úpravy jejich rodinných domů
-  s postupem ve věci výstavby cyklistického propojení Dolních Po-

černic a Štěrbohol
-  s provedením záchranného archeologického průzkumu na míst-

ním hřbitově za  účelem odhalení záhady s  vraždou „Vlasovců“ 
na konci II. světové války

-  s projektovou dokumentací na stavbu TV Dolní Počernice – Lávky 
na mostu přes Rokytku

-  s projektovou dokumentací pro stavební řízení na stavbu D0 510 
Satalice – Běchovice – Protihlukové stěny Dolní Počernice

rozhodla
-  že ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění stavby SOKP 

stavba 511 Běchovice – dálnice D1 nepodá do tohoto rozhodnutí 
odvolání

nesouhlasila 
-  s prominutím nájmu spol. Czech Outdor za umístění reklamních 

zařízení v k.ú. Dolní Počernice

JEDnání ZMČ PRaha – DoLní PoČERnIcE  
DnE 15. 6. 2020
ZMČ Praha – Dolní Počernice na svém jednání m.j.

schválilo
-  Závěrečný účet MČ Praha – Dolní Počernice za rok 2019 bez výhrad
-  prominutí zbytku návratné finanční pomoci panu Rathuskému 

v  souvislosti se stavebními úpravami bytu č. 5 na  adrese Stará 
obec 10

-  zvolilo za členku RR DPZ paní Světlu Parkanovou

uložilo
-  členům ZMČ předložit na  příštím zasedání své případné návrhy 

na úpravy Jednacího řádu ZMČ

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

Etapa 0030
Jedná se o rekonstrukci posledního úseku ul. Nad Rybníkem v úse-
ku „V Padolině – přemostění Pražského okruhu“ před čp. 155. V r. 
2020 bude zadáno zpracování PD, do které bude zahrnuta i rekon-
strukce pravostranného chodníku od  parkoviště před kempem 
v celé své stávající délce.

Etapa 0031 - Madarova
V  současné době se v  této ulici připravuje výstavba veřejného 
osvětlení. Po  dokončení této akce bude zadáno vypracování PD 
s cílem následné rekonstrukce ulice. Její termín nelze v současné 
době zodpovědně stanovit.

Etapa 0032 – „Makovice“
Jedná se o rekonstrukci komunikací ul. Makovská, Jinolická a Dol-
nobranská. Přestože jsou tyto komunikace poměrně v  dobrém 
stavu, požadoval starosta zahájit projektovou přípravu na  jejich 
rekonstrukci.

Etapa 0033 - chodníkový program
MČ vytipuje chodníky, vhodné k zařazení do této etapy.

Závěrem si dovolím podotknout, že páteřní ulice v naší MČ – Čes-
kobrodská a Národních hrdinů spadají pod správu TSK – Technic-
ká správa komunikací. Vyvíjím několikaleté úsilí o  jejich celkovou 
rekonstrukci, ale daří se zajistit pouze opravy dílčích úseků – viz 
srpnové opravy Českobrodské ul. nebo loňské na  ul. Národních 
hrdinů.

Pravdou je, že v některých městských částech HMP se ještě jez-
dí po nezpevněných cestách a lze tam též zjistit v některých ulicích 
absenci splaškové kanalizace, zatímco naše MČ je odkanalizována, 
a dokonce v drtivé většině gravitačně, díky výstavbě hlavního ka-
nalizačního sběrače „H“, který bude v dohledné době prodloužen 
až na hranici k.ú. Dolní Počernice a Běchovice a budou do něj sve-
deny splaškové vody po zrušení ČOV Běchovice.

Ještě si neodpustím poděkování firmě COLAS, která prováděla 
rekonstrukci ul. Nad Rybníkem, za  velmi dobrou práci, vstřícnost 
k našim požadavkům a za několikaměsíční zkrácení termínu uve-
dení této stavby do provozu.

 Zbyněk Richter, starosta
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konané ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo), 
případně 9. a 10. října 2020 (II. kolo)

Prezident republiky vyhlásil volby do Senátu rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020 Sb. 
Den vyhlášení voleb: 15. dubna 2020

Dny konání voleb: 2. a 3. října 2020 (I. kolo); případné II. kolo ve dnech 9. a 10. října.

Voličem je občan České republiky, který nejpozději 3. října 2020 dovrší věku 18 let. Ve druhém kole pak i občan České republiky, 
který nejpozději 10. října 2020 dovrší věku 18 let.

Hlasovací lístky pro volbu do Senátu pro první kolo (barvy žluté) obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (29. září 2020), 
hlasovací lístky pro druhé kolo (barvy šedé) již nebudou dodány voliči předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti.

Na území MČ Praha - Dolní Počernice jsou zřízeny dva volební okrsky se sídlem:
Okrsek č. 30001  Mateřská škola DUHA, Svatoňovická 587, Praha 9 - Dolní Počernice

Okrsek č. 30002  Úřad MČ Praha - Dolní Počernice, Stará obec 10, Praha 9 - Dolní Počernice

Bližší informace k těmto volbám jsou k dispozici na stránkách MV ČR.
Daniela Novotná

havárie vodovodního potrubí v ulici Madarova
V sobotu 8. srpna ráno došlo k havárii nejstaršího přivaděče z káranské vodárny do Prahy. V místě, kde vodovodní řad z roku 1914 prasknul, 
se vytvořila kaverna a do ní se propadly dva zaparkované automobily. Dodávky vody pro Prahu naštěstí omezeny nebyly, z Káraného vedou 
do Prahy ještě další dva přivaděče, jak uvedl mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek. Ten následně informaci doplnil 
o tyto fakta: „Jde o obrovský vodovodní řad, komplikací je, že nad tím je vedení vysokého napětí. Závada je v zahrádkářské kolonii v ulici 

Madarova a  oprava potrvá do  18. srpna. 
Z  Káraného jsou tři výtlační body, jeden 
prasknul, dva fungují, takže není problém 
s dodávkou vody pro Prahu.“

Místo propadu zabezpečili pražští 
hasiči a spadlá auta vyprostila specializo-
vaná fi rma. „Zajistili jsme místo havárie, 
aby tam nevzniklo další nebezpečí a z aut 
nic neunikalo,“ řekl mluvčí hasičů Martin 
Kavka.

Vodárna v Káraném je jedním ze dvou 
zdrojů pitné vody pro Prahu, druhým je 
Želivka a  záložním zdrojem je vodárna 
v  pražském Podolí. Do  Prahy voda z  Ká-
raného teče právě od  roku 1914. Druhý 
přivaděč do Prahy je z třicátých let a třetí 
z osmdesátých let dvacátého století.

 podle zprávy ČTK zpracoval Martin Šíla
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Místní poplatek ze psa
Každý, kdo vlastní psa, je ze zákona povinen ho přihlásit v místě trvalého 
bydliště a  zaplatit místní poplatek ze psa. V  případě dolnopočernických 
občanů je nutno zaevidovat psa na úřadě naší městské části, Stará obec 10.

Podrobné informace vám poskytne Hana Jakoubková, 
tel. 281 021 092, jakoubkova@dpocernice.cz nebo je najdete 
na webových stránkách http://praha-dolnipocernice.cz/poplatky.

Splatnost jednorázového místního poplatku ze psa byla 
31. 3. 2020, splatnost při rozložené splátce byla 31. 8. 2020.

o Z n á M E n í

Původní záměr ukončit své působení 
v Dolních Počernicích MUDr. Bire změnila - 
stomatologická ordinace ve zdravotním 
středisku zůstává i nadále v provozu.
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ČESKá PoŠTa

V ý Z V a

Od září se mění provozní doba České pošty na naší pobočce, ul. Ná-
rodních hrdinů 5. K úpravě otevírací doby došlo mimo jiné i po zku-
šenosti s  jarním obdobím, kdy bylo nutné provozy pošt zachovat 
i v době první vlny onemocnění Covid, jak vysvětluje ve svém do-
pisu Ing. M. Štěpán, ředitel divize státní poštovní služby. Jak je dále 
uvedeno, z dlouhodobé analýzy zákaznických potřeb vyšel jako op-
timální posuvný model otevírací doby. V praxi to bude znamenat 
pravidelné střídání otevírací doby pobočky v průběhu týdne. Změ-
ní se tak celkový rozsah týdenní otevírací doby, ale bude otevřeno 
více přepážek v době, kdy to zákazníci nejvíc potřebují.

Vážení spoluobčané,

v příštím roce tomu bude již 130 let, co v naší obci funguje poštovní 
úřad, instituce a služba, se kterou se určitě setkal každý z nás a která 
je nedílnou součástí našeho života.

Roku 1890 pan baron Vojtěch Dercsényi, z postu tehdejšího sta-
rosty obce, požádal o povolení od ředitelství pošt v Praze, aby byla 
u nás zřízena pošta, které následně obdržel. Na jeho základě bylo 
možné v domku p.č. 6 upravit kancelář a zřídit byt poštmistra. Pošta 
samotná začala fungovat od 1. 1. 1891.

K  tomu významnému výročí se místní kulturní centrum Oáza 
ve  spolupráci s  redakční radou Dolnopočernického zpravodaje 
rozhodla na začátku příštího roku uspořádat výstavu, abychom si 
připomněli všechny důležité okamžiky historie našeho poštovního 
úřadu.

Proto si dovolujeme obrátit na občany a pamětníky z Dolních 
Počernic, zda by byli ochotni s realizací této výstavy pomoci, a to za-
půjčením historických artefaktů. Jde zejména o zapůjčení pohledů, 
dopisnic, obálek obsahujících razítka z pošty v Dolních Počernicích 
v  různých obdobích její existence. Rovněž uvítáme zapůjčení fo-
tografi í místního poštovního úřadu, doručovatelů, případně vzpo-
mínky či jakékoliv jiné předměty či dokumenty, související s  naší 
poštou.

Pokud něco takového vlastníte, a jste ochotni to zapůjčit, kon-
taktuje, prosím, buď Mgr. Tomáše Krále, ředitele kulturního centra 
Oáza (telefon 604  472  770, oazadopo@gmail.com) nebo Marti-
na Šílu z  redakční rady Dolnopočernického zpravodaje (telefon 
724  156  480, martin.sila@volny.cz). Veškeré zapůjčené předměty 
samozřejmě v pořádku vrátíme.

Všem případným půjčovatelům předem moc děkujeme a těší-
me se s našimi spoluobčany na setkání na chystané výstavě.

 Za přípravný výbor Mgr. Tomáš Král a Martin Šíla

Informace o otevírací době 

 

 

 

Vážení klienti, 

od 1. 9. 2020 je otevírací doba pošty změněna. 
 

Pošta Praha 912, Stará obec 5, 190 12 Dolní Počernice: 

Otevírací doba: 
Pondělí:  od 10.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 18.00 hod. 

Úterý:           od 08.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. 
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Čtvrtek:  od 08.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. 

Pátek:           od 08.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. 
Sobota:  od 00.00 do 00.00 hod. a od 00.00 do 00.00 hod. 

Neděle:  od 00.00 do 00.00 hod. a od 00.00 do 00.00 hod. 
 

 

 
 
 
 
 

Děkujeme za pochopení  

Česká pošta s. p. 
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Děkujeme za pochopení  

Česká pošta s. p. 

PoZoR na krádeže kol 
automobilů
V oblasti Dolních Počernic a Prahy 9 se již delší dobu množí kráde-
že kol automobilů. Ke krádežím obvykle dochází během noci, a to 
i na místech, která jsou dobře osvětlená a viditelná. Nejčastěji, ne-
-li dokonce výlučně, je poškozeným typem vozidla značky Škoda 
Superb.
Pokud jste svědky podezřelé činnosti, neváhejte a  ihned tuto 
skutečnost oznamte Policii ČR na tel. 158 nebo Městské policii 
tel. 156. Redakce DPZ
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Ivana hájková
Je učitelkou na ZŠ v Dolních Počernicích, kte-
rou v RR DPZ od roku 2012 zastupuje. Do Zpra-
vodaje pravidelně přispívá nejen informacemi 
ze školy. V  minulosti ve  svých rozhovorech 
vyzpovídala několik výrazných osobností 
i do rubriky „Žijí mezi námi“. Povolání učitelky, 
kterému se věnuje více než čtyřicet let, po-
važuje za životní poslání. V  její rodině v něm 

pokračuje již po  několik generací. K  výrazným zájmům patří pře-
devším hudba, sport a výtvarné umění. Energii čerpá na dlouhých 
procházkách přírodou se svým psem. 

Ing. hana Jaklová
Je dolnopočernická rodačka. Po  absolvování 
vysoké školy pracovala v  oblasti potravinář-
ské výroby a následně pokračovala jako pod-
nikatel v  lahůdkářské výrobě s  působením 
v Dolních Počernicích ve firmě Lary, lahůdky 
a mořské ryby. 

Byla spoluzakladatelkou místní organiza-
ce ODS, kterou zastupovala i na Praze 14. Jako 

členka ODS byla opakovaně zvolena do Zastupitelstva MČ, kde byla 
členkou rady a.místostarostkou. V  současné době je v  důchodu. 
Veřejně se však angažuje i nadále - je předsedkyní Komise sociál-
ní, zdravotní a bytové s cílem zajišťovat péči a ochranu především 
seniorům. 

PhDr. Dagmar Jílková
Žije v Dolních Počernicích od r.1987. V letech 
1998-2002 byla jako nezávislá členkou Rady 
zastupitelstva MČ, nyní je členkou Rady školy 
a redakční rady DPZ, ve kterém můžete najít 
její příspěvky. Vystudovala psychologii na  FF 
UK a celý život pracuje ve svém oboru (kromě 
2 mateřských dovolených), posledních 20 let 
se věnuje především individuálnímu psycho-

logickému poradenství a  diagnostice. V  letech 1995 až 2019 byla 
psycholožkou Mensy ČR (mezinárodní organizace sdružující osoby 
s výrazně vysokou inteligencí).

Kromě psychologie se ve volném čase věnuje získávání nových 
poznatků při různých putováních po souši i po vodě, doma pak lite-
ratuře, historii a rodině.

Mgr. Tomáš V. f. Jirsák havran 
Stal se členem redakční rady DPZ už před 
25 lety. Několik let zde vedl dětskou rubri-
ku a  mnohem déle rubriku POČIN o  svých 
počinech. POČIN - POČERNICKOU INICIATI-
VU na  konci minulého století spoluzakládal 
a od roku 2011 je jeho předsedou. V rámci ak-
tivit POČINu založil a vedl nízkoprahový klub 
pro děti a  mládež Klub 26, vydával časopis 

Dvacečeska a organizoval 25 půlročníků multižánrového převážně 
hudebního festivalu FEST 26. Je autorem názvu ulice U Koní a ge-
nerálním prezidentem Galerie u koní. Stál u zrodu mnoha dnes již 

MUDr. Pavel Boček, předseda RR
Žije celých 60 let v  Dolních Počernicích. 
Po  ukončení místní ZDŠ vystudoval gym-
názium a  následně 2. lékařskou fakultu UK. 
20 let pracoval na  Klinice dětské onkologie, 
a  od  roku 2005 na  dětských pohotovostech 
nemocnice Motol a Bulovka, a také jako prak-
tický lékař pro děti a dorost. Spoluzakládal NF 
Kapka naděje spolu s Vendulou Svobodovou. 

V roce 2009 založil spolek Sluneční paprsek pro děti, které po ukon-
čení onkologické léčby díky Slunečnímu paprsku mohou absolvo-
vat ozdravný pobyt u moře. V Dolních Počernicích sportoval a byl 
členem oddílu kopané, basketbalu, v  posledních letech je aktivní 
v oddílu tenisu. Od roku 1996 je dopisovatelem Mladé fronty Dnes 
a  držitelem novinářského průkazu,  přispívá i  do  dalších periodik. 
Publikuje v mnoha odborných i populárních časopisech. Od  roku 
1998 je zastupitelem, členem redakční rady od roku 2000 a v sou-
časné době je jejím předsedou. Jeho krédem je, aby DPZ byl co nej-
méně politický a  co nejvíce informativní. Publikuje hlavně články 
z oblasti zdraví a sportu. 

Markéta Brožová 
Do  Dolních Počernic se přistěhovala v  létě 
2001 a hned si je zamilovala. 

Ráda čte, hraje hry a luští křížovky. Vůbec 
nejraději vyráží do přírody - dříve i s dětmi, teď 
převážně jen se psem. 

Sport pro ni není cizí slovo, ale nezbyt-
ná součást života. Vyzkoušet se musí (skoro) 
všechno. 

V  práci na  ÚMČ zajišťuje nyní především chod sekretariátu, 
správu hřbitova, odpady, MA21 aj. Příspěvkové organizaci Oáza 
Dolní Počernice pomáhá realizovat kulturní a sportovní akce.

Doc. akad. mal. Roman franta
V  Dolních Počernicích žije od  roku 2004, 
ateliér zde má již od  roku 1997, kdy končil 
studia na  Akademii výtvarných umění v  Pra-
ze, 1991-1997. V  letech 1993-1994 studoval 
malbu a kresbu v San Francisco Art Institutu. 
Na  Akademii výtvarných umění v  Praze zů-
stal dalších 20 let, jako pedagog v malířském 
ateliéru 1997-2018. V roce 2002 zakládá Letní 

akademii při AVU a do  roku 2018 je jejím vedoucím pedagogem. 
Nyní vede ateliér malby na vysoké škole Art & Design Institut v Pra-
ze. Věnuje se malbě, kresbě, grafice, je zastoupen v  soukromých 
a státních sbírkách doma i v zahraničí, jako je Národní galerie v Pra-
ze, Alšova Jihočeská galerie, Městská galerie Kubus, Hanover, Ně-
mecko,… Obdržel několik zahraničních ocenění, např. v Londýně 1. 
cenu v mezinárodní Evropské soutěži za malbu. V roce 2019 vydal 
knihu kreseb a citátů RAT ART, která byla letos nominována na Nej-
krásnější českou knihu roku (k zapůjčení je v Místní knihovně, kam 
ji autor věnoval). Do  Zpravodaje přispívá kresbami a  píše články 
o kultuře a výtvarném umění. Za Sokol Dolní Počernice hraje tenis. 
Rád cestuje za uměním.

REDaKČní RaDa SE PŘEDSTaVUJE
Pokud se zajímáte o to, kdo se podílí na vzniku Dolnopočernického zpravodaje za naši MČ, připravili jsme pro vás 
krátké představení členů redakční rady.
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Mgr. Markéta Stehlíková, 
místopředseda RR
Dolnopočernická rodačka v  Redakční radě 
našeho zpravodaje působí mnoho let. Vystu-
dovala český jazyk a  historii na  FF UK, pra-
covala v  nakladatelství, nyní na  Ministerstvu 
průmyslu a obchodu v oblasti dotací pro malé 
a střední podniky. Podílí se na redakční úpra-
vě některých článků uveřejňovaných v  DPZ, 

občas zde uveřejňuje příspěvky, jejichž námětem je historie, výro-
čí, staré zvyky a obyčeje, kultura apod. Aktivně sportuje a ráda se 
účastní dění v naší obci. 

Martin Šíla
Celý svůj život žije v Dolních Počernicích. Čle-
nem redakční rady je od  roku 2018, ovšem 
s jeho příspěvky se čtenáři Dolnopočernické-
ho zpravodaje mohli setkat i  v  předchozích 
letech. Pracovně působil v řadě fi rem zabýva-
jících se výrobou kolejových vozidel a v sou-
časné době pracuje ve  fi rmě PRAGOIMEX, 
na postu technického ředitele, zodpovídající-

ho za údržbu a opravy v tramvají. Jeho doménou ve zpravodaji jsou 
historické články, zaměřené zejména na  historii a  události přímo 
související s Dolními Počernicemi. Ve volném čase se věnuje histo-
rii, trampování a dlouhé roky aktivně pracuje v junáckém hnutí. Je 
autorem řady článků a odborných prací, a to jak z historie 2. světo-
vé války, tak i z dějin trampingu a skautingu a z historie lokomotiv 
a tramvají.

Světla Parkanová, editor
Do  Počernic se přistěhovala v  roce 1994, 
od  roku 1996 je místní knihovnicí. Ač nemá 
vzdělání tohoto směru (absolvovala střední 
ekonomickou školu, jak sama zdůrazňuje: 
„A ještě k tomu socialistickou.“), jsou knihy ne-
odmyslitelnou součástí jejího života. Na  dol-
nopočernickém úřadě pracovala v podatelně, 
v pokladně a v  informačním centru. Od roku 

2003 je členkou redakční rady Dolnopočernického zpravodaje, jako 
editor působí od roku 2006. Kromě rodiny má ráda přírodu, turistiku 
a vše kulturní, co obohacuje život. 

tradičních dolnopočernických akcí, jako jsou Dětský den, Maso-
pust, Netradiční nadílka, Lampiónový průvod, Velikonoční inspirace 
a další, na jejichž organizaci se dodnes aktivně podílí. Angažuje se 
také v místní farnosti, kde je mj. vedoucím ministrantů a redakto-
rem/editorem občasníku DoPoLí. Je předsedou místní organizace 
i obvodního výboru Prahy 14 KDU-ČSL a členem pražského měst-
ského výboru. Je zastupitelem a  předsedou fi nančního výboru 
ZMČ. Profesně využívá své znalosti čínštiny a Číny, kde strávil asi 6 
let. Pracuje zejména v oblasti vzdělávání a všech forem mezinárod-
ního styku od kultury po obchod. Je také místopředsedou kulturně-
-společenské Česko-čínské společnosti.

hana Jirsáková
Do  Dolních Počernic se přistěhovala před 
osmadvaceti lety a krátce po tom se zapojila 
do organizování zdejších společenských akcí. 
Posléze byla spoluzakladatelkou občanského 
sdružení POČIN, na  jehož aktivitách se stá-
le podílí. Rovněž pečovala o  seniory v  rámci 
zaměstnaneckého poměru na  ÚMČ DP. V  re-
dakční radě DPZ, kde pracuje řadu let, usiluje 

o objektivní zveřejňování informací o dění v naší obci a snaží se zís-
kávat příspěvky od různých autorů - občanů, čímž chce dosáhnout 
pestrosti názorů. Taktéž zprostředkovává komunikaci se zdejší far-
ností a dodává zprávy o její činnosti a novinkách.

PhDr. Drahoslava Kráčmarová, 
Ph.D.
V  Dolních Počernicích žije od  roku 2014. 
V  roce 2020 se stala zastupitelkou za  DOLNÍ 
2018.

Vystudovala český jazyk a základy spole-
čenských věd na PedF UK. Odborně i profesně 
se zabývá problematikou vzdělávání dětí ze 
sociálně znevýhodněného prostředí. Praco-

vala jako učitelka, nyní se pohybuje v oblasti kultury. Je ředitelkou 
festivalu BiGy Fest (bigyfestletovice.cz) a autorkou mnoha projek-
tů (např. havelvletovicich.cz). Její autorský projekt Kino v klidu (ki-
novklidu.cz) získal v letošním roce za přínos pro rodiny s osobami 
s autismem cenu APLAUS. Dlouhodobě usiluje o rozvoj aktivní ob-
čanské společnosti, kterou považuje na jeden z pilířů zdravé demo-
kracie.

Členkou redakční rady DPZ se stala na jaře 2020. Je iniciátorkou 
nové rubriky zpravodaje, která bude občany seznamovat s názory 
zastupitelů na aktuální dění v obci. 
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Rokytka 
Před nedávnou dobou jsem při hledání historických pramenů na-
razil pravděpodobně na nejstarší záznam o naší říčce Rokytka. Kris-
tiánova legenda od historika Josefa Pekaře ve svém vydání z roku 
1905, v kapitole 8, na straně 117, ve vyprávění o  tom, co se stalo 
po  vraždě svatého Václava, uvádí tento text: „I  přišli v  noci, vzali 
přesvaté tělo, a naloživše je na vůz, jeli, až přijeli k potůčku, jenž slove 
Rokytnice (tj. dnes Rokytka). A ejhle, voda byla tak vystouplá, že i přes 
břehy se valíc všechny lučiny zaplavila a těm, kteří svaté tělo přiváželi, 
nezbývalo naděje kromě smrti. Ale když v  takové tísni byli, přišlo jim 
na  mysl, aby prosili samého blaženého Václava, by se nad nimi smi-
loval…“ Tato příhoda se pravděpodobně stala roku 938, kdy byly 
ostatky svatého Václava ze Staré Boleslavi převáženy do Prahy.

Jenže tentokráte necháme historii dalekou historií, ale naopak 
se seznámíme s úpravami Rokytky, které proběhly v posledních le-
tech. Velmi hezky je popsal článek v  magazínu Pražská EVVOluce 
od Ing. Jiřího Karneckého, který nám byl povolen pro naše čtenáře 
přetisknout. 

Dříve byla uvězněna v betonu, nyní dostává volnost 
Rokytka je vodní tok v povodí dolní Vltavy. Pramení jihovýchodně 
od Říčan v prostoru Říčanského lesa mezi obcemi Tehov a Tehovec 
v nadmořské výšce 453 m. Celková délka potoka je 37,5 km. Prame-
ny Rokytky jsou dva a po několika stech metrech se stékají a stávají 
se počátkem nejdelšího pražského potoka, jenž má na území Prahy 
délku 31,5 km. Slovo „rokyta“, které dalo jejímu jménu základ, je sta-
roslovanské pojmenování vrby, kterými je říčka lemována dodnes.

Rokytka protéká řadou chráněných území a leží na ní několik ryb-
níků. Potok i  jeho okolí prošlo v minulosti velkými změnami. Vinař-
ská oblast Libně a Vysočan, kam se ještě začátkem 19. století jezdilo 
za přírodou a rekreací, se v průběhu 19. a 20. století velmi změnila. 
V obou těchto čtvrtích se velmi rychle rozvíjel průmysl a vznikla zde 

řada továren na cement, líh atd. Vodní síla Rokytky byla také využívá-
na k pohonu mlýnů, které byly postaveny v její blízkosti.

Právě na  začátku 20. století došlo k  nejvýznamnější regulaci 
Rokytky. Během let 1905 až 1910 bylo její koryto napřímeno, pro-
hloubeno a opevněno od Libně až po Hloubětín. Další regulací utr-
pěla Rokytka na mnoha místech svého toku v 70. letech minulého 
století. Niva Rokytky, podobně jako nivy jiných potoků ve velkých 
městech, pak často sloužila jako úložiště odpadu.

První revitalizace Rokytky proběhla v roce 2008 v prostoru su-
chého poldru Čihadla. Zde se poprvé vycházelo ze zkušeností na-
sbíraných při exkurzích v sousedním Bavorsku.

Suchý poldr Čihadla byl postaven v 80. letech 20. století, zau-
jímá plochu bezmála 27 ha a  při povodních je schopen pojmout 
až 681 835 m3 vody. Jedná se o největší suchý poldr v Praze, který 
slouží k zachycování přívalových srážek z povodí potoka Rokytky, 
Svépravického potoka a  Hostavického potoka. Suchý poldr byl 
postaven v místech bývalého rybníka patrného ještě na Millerově 
mapě Čech z roku 1720.

V rámci výstavby suchého poldru bylo koryto Hostavického po-
toka, Svépravického potoka a Rokytky od soutoku s Hostavickým 
potokem napřímeno, zkapacitněno a opevněno betonovými tvár-
nicemi. Upravená koryta tak byla degradována na jakési meliorační 
kanály. Zahloubením koryt došlo také k odvodnění celé říční nivy 
a k zaklesnutí hladiny podzemní vody.

Cílem revitalizace suchého poldru Čihadla byla zejména obno-
va široké potoční nivy uprostřed města, zrušení opevněných koryt 
a  vytvoření soustavy drobných meandrujících mělkých potoků 
s řadou tůní plných vodních a mokřadních rostlin a romantických 
zákoutí.

Dále pak vytvoření mokřadů a zároveň kosené louky včetně pě-
šin, cest, mostků a povalových chodníků s  informačními tabulemi 
o významu revitalizací a mokřadních a vodních ekosystémech. Sou-
částí revitalizace byly i rozsáhlé výsadby zeleně.

Díky zvýšení hladiny podzemní vody, obnově tůní a pravidelné-
mu kosení luk došlo na tomto území k nárůstu druhové pestrosti 
jak rostlinných, tak živočišných druhů, což potvrzují pravidelné mo-
nitoringy této lokality.

Součástí revitalizace byla i výstavba tří malých rybníčků v pro-
storu suchého poldru.

Další revitalizace Rokytky proběhla až v roce 2012 v okolí Hořej-
šího rybníka v Hloubětíně. Původně Rokytka protékala přímo skrz 
Hořejší rybník. V roce 1961 v rámci rekonstrukce rybníka a výstavby 
přírodního koupaliště byla vybudována dělicí hráz a rybník byl pře-
stavěn na boční. Pro napouštění rybníka byl na nátoku vybudován 
stupeň a  koryto bylo vydlážděno. Níže po  toku byl pak postaven 
pokusný hydrostatický jez, zvaný Jermářův. Oba stupně měly výšku 
cca 1,5 m a tvořily migrační překážku.

V rámci revitalizace tohoto 450 m dlouhého úseku Rokytky bylo 
provedeno odstranění zbytků již nefunkčního Jermářova jezu a do-
provodných betonových konstrukcí a  výškový rozdíl koryta nad 
a pod jezem byl vyřešen balvanitým skluzem.

Balvanitý skluz nahradil i původní stupeň na nátoku do rybníka. 
Oba skluzy jsou migračně prostupné pro běžné druhy ryb vyskytují-
cích se v Rokytce, jako je hrouzek obecný a jelec tloušť. Rekonstruk-
cí prošel i Hořejší rybník, který byl odbahněn, byly opraveny hráze 
a pro zatraktivnění lokality se zde zbudovalo molo na koupání.

V  roce 2013 se bagry přesunuly pod Hořejší rybník. Rokytka 
i zde dostála velkých změn. Původně zde byla široká niva a v pro-
storu mezi současnou Rokytkou a náhonem na Kejřův mlýn měla 
Rokytka několik koryt. V  korytě Rokytky se dokonce nalézalo pří-
rodní koupaliště.

Postupně bylo toto území zaváženo a v současné době se zde 
nachází 2–3 m navážek. V rámci výstavby Průmyslové ulice bylo ko-

Aktuální fotografie prací v Kyjích, kde probíhá rozšíření a zpevnění 
koryta Rokytky. Potok obklopí zmíněná ekologická berma určená 
k rozlivu vody a břehy poté zkrášlí vysázené stromy.
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ryto Rokytky v délce cca 300 m přeloženo, napřímeno a opevněno 
do tvaru betonového lichoběžníku.

V tomto úseku bylo možné využít pouze pozemek stávajícího 
koryta potoka. V horní části úpravy, kde koryto nebylo opevněno 
a břehy byly značně podemlety, byla provedena stabilizace břehů 
pomocí velkých balvanů. V  dolní části bylo dosluhující betonové 
opevnění vybouráno a nahradila jej těžká balvanitá rovnanina, tzv. 
alpská úprava.

V  rámci možností zde bylo provedeno rozčlenění koryta ka-
mennými výhony. Opevněn byl zejména pravý nárazový břeh, kte-
rý přímo navazuje na cestu a prudký svah k Průmyslové ulici. Levý 
břeh byl opevňován jen místy.

Zhruba v polovině úpravy byl levý břeh seříznut na kolmou stě-
nu pro možnost hnízdění ledňáčka. Dno bylo ponecháno přírod-
ní, s mozaikovitě usazenými kameny a kamennými prahy. Bylo tak 
vybudováno přírodě blízké a zároveň stabilní koryto potoka, které 
poskytuje životní prostor vodním rostlinám a  živočichům. Pro za-
traktivnění Rokytky zde byly vybudovány pozvolné sestupy k vodě 
i malé posezení. Celkově bylo takto upraveno 600 m koryta.

Mezi Rokytkou a  náhonem na  Kejřův mlýn se díky spolupráci 
se soukromým developerem podařilo v místě bývalého koupaliště 
obnovit malý rybníček. Odtok z rybníčku tvoří meandrující koryto 
potoka, vedle kterého byly ještě vybudovány dvě malé tůně. V roce 
2017 byly v rámci výzkumného projektu VUV TGM do koryta ještě 
umístěny kusy říčního (mrtvého) dřeva pro zpestření vodního pro-
stření a vytvoření úkrytových možností pro ryby.

V témže roce probíhaly práce i pod vrchem Smetanka. I zde do-
stála Rokytka výrazných proměn. Historicky zde bylo meandrující 
koryto, a dokonce i mlýnský náhon. V 19. století zde byla Rokytka 
napřímena a okolí zavezeno. Břehy pak zarostly neprostupným po-
rostem trnovníku akátu.

V tomto úseku bylo možné využít stávající koryto potoka a část 
pravého břehu v šířce 10 m. Revitalizace v této 530 m dlouhé části 
Rokytky spočívala v odtěžení skládek, rozšíření a rozčlenění koryta 
a vytvoření ekologické bermy (berma = úzká terasa podél břehu, sy-
pané hráze, valu nebo opevnění. V některých případech je užívaná 
také jako cesta. Účelem bermy je zpevnění hráze a ochrana před je-
jím sesunutím nebo protržením). V korytě byly vytvořeny dva malé 
ostrůvky a  jedna stěna pro ledňáčky, kteří se v  této lokalitě často 
vyskytovali, ale neměli zde vhodné podmínky k hnízdění. Hnízdění 
ledňáčka bylo prokázáno hned další rok po revitalizaci.

Do koryta potoka bylo vloženo a stabilizováno několik kmenů 
z  okolních pokácených stromů, které budou ve  vodě sloužit jako 
mrtvé dřevo. To je velmi důležitou součástí vodních ekosystémů. 

Díky prosvětlení koryta se v potoce začala rozvíjet i vodní vegetace, 
jako například lakušníky a hvězdoše.

Součástí revitalizace byla i úprava soutoku Rokytky s Malou Ro-
kytkou, kde bylo odtěženo až 2 m3 skládek.

Na  mnoha místech se dá velmi pohodlně sestoupit přímo 
k  vodní hladině. Jeden z  ostrůvků hned obsadily děti jako piráti 
z Hrdlořez. V rámci další etapy projektu se připravuje ještě rozvolně-
ní levého břehu, kde nyní vedou kabely 22 kW a nebylo zde možné 
provést revitalizaci.

V roce 2014 se práce přesunuly na nejzajímavější část celé revi-
talizace. Nad Hořejším rybníkem byla Rokytka napřímena začátkem 
20. století a břehy byly osázeny alejemi hrušní a ořešáků. Na levém 
břehu přiléhaly k Rokytce městské louky nízké ekologické hodno-
ty. Koryto Rokytky bylo v  těchto místech zdevastováno početnou 
kolonií nutrií.

V rámci revitalizace bylo celé koryto Rokytky nad Hořejším ryb-
níkem v  délce 518 m přeloženo do  louky na  levém břehu. Cílem 
bylo vytvořit přírodě blízké, klikatící se a mělké koryto, takové, jak 
asi vypadalo před regulací.

Aby byla zachována kapacita průtočného profilu, byla nejprve 
uprostřed louky vytvořena 20–30 m široká berma, do  které bylo 
nové koryto vymodelováno. V  obloucích vzniklo několik malých 
vodních ploch a našlo se zde i místo pro vybudování kolmé stěny 
pro ledňáčky.

Při výstavbě bermy bylo zjištěno, že celá louka byla v  minu-
losti zavezena až 1,5 m vysokými navážkami. Dle archeologického 
průzkumu se jednalo o směs zeminy a suti z demolice historických 
domů z centra města. Zřejmě zde bylo uloženo i bahno z Hořejšího 
rybníka.

Musela vzniknout i nová, provizorní lávka ….

… kdežto ta původní se kompletně přestaví a rozšíří.
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Aby bylo nové revitalizační koryto stabilní, bylo potřeba v rozsa-
hu bermy odstranit celou vrstvu navážek. Vytěžilo se tak cca 10 000 
m3 zeminy, čímž vznikl významný retenční prostor. Koryto Rokytky 
bylo prodlouženo o cca 380 m.

Původní koryto Rokytky bylo zasypáno. Pro zvýšení ochrany 
okolních nemovitostí byla louka v blízkosti zástavby navýšena o cca 
0,7 m. Součástí akce byla i výstavba mlatové cyklostezky. Ze starých 
pokácených stromů bylo na začátku úpravy vybudováno broukoviš-
tě a byl zde obnoven historický hruškový sad. Celkově zde došlo k za-
traktivnění lokality a propojení vodního prostředí s okolní krajinou.

V roce 2019 se bagry zakously do Rokytky v Hloubětíně pod uli-
cí Poděbradská. Zde bylo koryto napřímené a místy až 10 m široké. 
Ve spolupráci se soukromým developerem se zde poprvé v Praze 
použily kamenné vestavby, které mají za úkol Rokytku ve stávajícím 
korytě alespoň částečně rozmeandrovat a  vytvořit zde proudné 
a klidné úseky. Svahy břehů byly zpozvolněny a na několika místech 
byly do koryta vloženy staré kmeny suchých stromů. Kamenné ve-
stavby ještě budou osázeny mokřadní vegetací a keřovými vrbami.

Vzhledem k  tomu, že všechny revitalizační úpravy Rokytky 
na sebe více méně navazují, stala se z  tohoto dříve zapomenuté-
ho území vyhledávaná oblast pro rekreaci v zeleni a volnočasové 
aktivity.

Investorem těchto revitalizačních opatření je odbor ochrany pro-
středí MHMP. Práce prováděla městská organizace Lesy hl. m. Prahy.

Toliko článek Ing. Jiřího Karneckého z magazínu Pražská EVVO-
luce. Já bych ho jen závěrem doplnil o několik dalších aktuálních 
novinek ohledně úprav koryta a okolí naší říčky. V  roce 2019 byly 

v předstihu provedeny všechny přeložky inženýrských sítí mezi Ho-
stavicemi a Kyjemi, které byly v kolizi s rozšířením koryta. A koncem 
května letošního roku byla zahájena další revitalizace Rokytky, ten-
tokrát přímo v Kyjích. Cílem této revitalizace je rozšíření a zpevnění 
koryta Rokytky, aby se při prudkých deštích snížilo riziko povodní. 
Potok obklopí ekologická berma určená k  rozlivu vody a  koryto 
bude členitější, což ocení vodní rostliny i živočichové. Břehy zkrášlí 
vysázené stromy. Výpočty ukázaly, že zkapacitnění koryta na  cca 
stoletou povodeň lze provést pouze jeho rozšířením o 3 až 6 me-
trů a vytvořením zmíněné ekologické bermy. Berma je úzká terasa 
podél břehu, sypané hráze, valu nebo opevnění. V některých přípa-
dech je užívaná také jako cesta. Účelem bermy je zpevnění hráze 
a ochrana před jejím sesunutím nebo protržením. (Pozn. red., převz. 
z Wikipedie). Břehy Rokytky budou rozšířeny až o 6 metrů, někde 
dokonce o 10 metrů.

Patu svahu stabilizuje těžká balvanitá rovnanina a koryto poto-
ka se mírně rozčlení.

Úpravu koryta doplní na  podzim i  výsadby nových stromů. 
Vznikne tím další prostor pro hezké romantické procházky i výlety 
na kolech. 

Doufám, že tento článek přinesl řadu možných typů na výlety 
a procházky. Pokud byste se o historii Rokytky a o  jejích zvířecích 
obyvatelích chtěli dozvědět více, doporučuji odborné publikace, 
z nichž některé je možné si zapůjčit v naší místní knihovně. 

 Pro DPZ zpracoval Martin Šíla

Redakce děkuje Ing. Jiřího Karneckému a magazínu Pražská EVVO-
luce za povolení převzetí článku o úpravách Rokytky.

Za panem Václavem navrátilem
Při jednom z prvních dolnopočernických Masopustů zachytil fotograf i skupinku rozesmátých divaček - babiček s hůlčičkami. Fotografie 
byla tak zdařilá, že jsem požádala autora ještě o další čtyři kopie snímku a kolegyně z úřadu o identifikaci osob. Fotografie jsem vložila 
do obálek a roznesla do příslušných poštovních schránek. Den nato nám za snímek přišel poděkovat pan Václav Navrátil (na obrázku byla 
totiž i jeho maminka). Mezi řečí pak řekl, že kdybychom v budoucnu potřebovali nějakou pomoc při dalších kulturních akcích, že se s dů-
věrou můžeme na něho obrátit. Tou dobou jsem pomáhala paní Hance Králové s velikonoční výstavou. Pana Navrátila jsme chytly za slovo 

a více jsme jej již nepustily. Ukázalo se, že byl nejenom zdatným pomocníkem, ale 
fortelným všeumělem, který se vyznal snad ve všech řemeslech. A od té doby se bez 
jeho pomoci neobešla žádná z lokálních kulturních akcí pořádaných naší městskou 
částí.

O Velikonocích nikdy nechyběly jeho, dětmi oblíbené, figurky kachniček, zajíců, či 
pověstná husa s puntíkatým šátkem na krku. Pomáhal nejen s celkovou výzdobou, ale 
po mnohdy akrobatických výkonech (když se instalovalo ve stodole Pensionu Český 
statek) ještě zasedl a učil děti plést pomlázky. Bez jeho pomoci se neobešel nejeden 
Dětský den, nejedna Zahradní slavnost Babí léto a o Mikulášské nadílce (po stavbě 
betléma a obsáhlé instalaci výstav) mnohdy zaskočil i jako dobrosrdečný čert.

Nepostradatelným se však ukázal při zařizování vnitřních prostor infocentra 
a  nově vznikajícího regionálního muzea. Ukázalo se totiž, že zedníci při vnitřních 
omítkách zřejmě nešetřili cementem a do zdí se nedal zatlouci jediný hřebík. Všechny 
předměty a obrazy zavěšené po stěnách (a že jich bylo!) prošly jeho rukama. Kolik vi-
diových vrtáků při tom spotřeboval již nevím, ale bylo jich požehnaně. Sluší se, abych 
vzpomenula také jeho hodné ženy Marie, která mu nejen tolerovala jeho někdy i ně-
kolikahodinovou domácí absenci, ale občas nám, aby se nám veseleji pracovalo, po-
sílala napečené sladké dobroty.

Když pak pan Navrátil z důvodu nemoci nemohl pomáhat fyzicky, pomáhal dál 
alespoň radou. Když několikrát za  sebou statečně zvítězil nad neduhy a  začalo se 
blýskat na lepší časy, přišla nečekaná zpráva, která nás všechny zaskočila. Smutni, ale 
s hlubokou úctou želíme jeho odchodu. 

Budeme na něho vzpomínat, a to nejen jako na neocenitelného spolupracovníka, 
ale především jako na dobrého, poctivého člověka.

Čest jeho památce.
 Vlasta Václavková
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Jak oáza vítala léto
Pár dní po  letním slunovratu jsme s  oázou přivítali léto. Dny 
byly výrazně delší než noci. Pátek 26. června byl krásný den. 
Právě ten jsme si vybrali pro prezentaci naší práce. 

V  prostoru Infocentra jsme připravili program pro všechny 
generace. Svoji práci prezentovali i  naši partneři – organizace, či 
jednotlivci, se kterými Oáza pravidelně spolupracuje. Dětský klub 
Hájenka učil děti zajímavé výtvarné techniky. Firma EKO KOM učila 
děti i dospělé formou hry třídit odpadky. Všichni se mohli seznámit 
s tím, jak probíhá jejich recyklace. Trenér Martin Šmolka prezento-
val výuku tenisu.

Ředitel Tomáš Král představil veřejnosti nejen proběhlé a plá-
nované akce, ale celý koncept Oázy. Hosty pozdravil i místostaros-
ta MUDr. Pavel Boček. K poslechu nádherně hrála jazzová skupina 
Steamboat Stompers. Pro všechny bylo připravené výborné občer-
stvení.

Děkujeme veřejnosti za hojnou účast a za přízeň.
 Oáza tým
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Pas pro aktivní 
dolnopočernické seniory

Program akcí, které pořádá oáza a úMČ Dolní Počernice na podzim 2020

úMČ Praha Dolní Počernice a oáza Dolní Počernice vydáva-
jí pas pro dolnopočernické seniory, kteří díky tomuto pasu 
získají slevy na akce, které se v Dolních Počernicích pod zá-
štitou úMČ a oázy pořádají.
Ze zpětných vazeb vás seniorů jsme se dozvěděli, že byste 
uvítali, kdybychom placené akce pořádané Oázou pro seniory 
zlevnili. Snažíme se těmto ohlasům vyhovět, a  proto jsme se 
s ÚMČ Praha – Dolní Počernice dohodli na vydání tzv. pasu pro 
aktivní dolnopočernické seniory. Jak to bude celé fungovat?

Pas – kartička – bude vystavený na jméno a adresu každé-
ho občana Dolních Počernic, který dosáhl 65 let. Tento pas si 
můžete vyzvednout v  Infocentru, Stará obec 6. Každého dol-
nopočernického seniora bude tento pas opravňovat k  25% 
slevě na všechny placené akce pořádané ÚMČ a Oázou Dolní 
Počernice. Sleva však může být vyšší. Bude záležet jen na vás, 
jak budete aktivní. Jestliže nám pomůžete při organizaci akcí 
jako je Babí léto, Velikonoční výstava, Masopust a  další, rádi 
vám poskytneme i větší slevu.

Těšíme se na Vás, ať už budete chtít být aktivní či nikoliv.

 Mgr. Tomáš Král

PAS PRO AKTIVNÍ  
DOLNOPOČERNICKÉ SENIORY

náZEV aKcE DaTUM ČaS MíSTo VSTUPné

Večer fi lmových - melodií 
koncert 10. 9. 19:00 Amfi teátr 

zámecký park 300,-Kč předprodej

Babí léto - hudební festival 12. 9. 13:00 Amfi teátr 
zámecký park Dobrovolné

cyklohrátky - Den zdraví 
a pohybu 4. 10. 13:00 zámecký park Dobrovolné

Přítel v kapse
školení práce s chytrým 
telefonem

5. 10. 16:30 infocentrum 20,-Kč

Pleteme ponožky
Malá škola pletení ponožek 7. 10. 15:00 infocentrum Dobrovolné

Michal Prokop trio - koncert 20. 10. 19:00 Hotel Svornost
300,-Kč předprodej

350,-Kč na místě

hop Trop - koncert 10. 11. 19:00 Hotel Svornost
300,-Kč předprodej

350,-Kč na místě
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F E S T I V A L  
B A B Í  L É T O
25. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU

PRAHA DOLNÍ POČERNICE

S T E A M B O A T  S T O M P E R S  
J O N N Y  R I C H T E R  A N D  T H E  H O G  R A N C H

F U T U R E  S W I N G
D O B R É  R Á N O  B L U E S  B A N D

T A M  T A M  B A T U C A D A
E N .  D R U

M E D V Ě D  0 0 9

12.9. OD 13:00 ZÁMECKÝ PARK
PRAHA 9 DOLNÍ POČERNICE

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Letos vystoupí 
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PRAHA DOLNÍ POČERNICEPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLNNNNNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ PPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOČČČČČČČČČČČEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRNNNNNNNNNNNIIIICCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEE

12.9. OD 13:00 HUDEBNÍ FESTIVAL
ZÁMECKÝ PARK - AMFITEÁTR

12.9. OD 13:00 DĚTSKÉ ATRAKCE
ZÁMECKÝ PARK - ŠTĚPNICE 

5.9. OD 8:30 MEMORIÁL ONDRY LUKEŠE
TENISOVÝ TURNAJ - AREÁL V RÁJI

12.9. OD 9:00 VOLEJBALOVÝ TURNAJ 
AREÁL V RÁJI

12.9. OD 10:00 JEZDECKÉ UKÁZKY
AREÁL U KONÍ
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Pleteme
ponožky

M A L Á  Š K O L A  P L E T E N Í  P O N O Ž E K  
N A  D V O U  I  P Ě T I  J E H L I C Í C H .  

M A T E R I Á L  S I ,  P R O S Í M ,  P Ř I N E S T E  
S  S E B O U .  K D O  N E M Á ,  U R Č I T Ě  S E  N Ě C O

N A J D E .
Z A Č Í N Á M E  V E  S T Ř E D U
 7 . 1 0 . 2 0 2 0  O D  1 5  H O D .

V Š I C H N I  J S O U  S R D E Č N Ě  Z V Á N I
V S T U P N É  J E  D O B R O V O L N É

O Á Z A  D O L N Í  P O Č E R N I C E
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OÁZA DOLNÍ POČERNICE PŘIPRAVUJE

KURZ PRÁCE S CHYTRÝM TELEFONEM  

Začínáme 5.10. od  16:30

Stará obec 6, Dolní Počernice

Více informací na telefonu :  

604 472 770 

 nebo na : 

www.oazadopo.cz 

LETní KIno 3BoBULE 
Jako by těch letošních deštivých dnů nebylo málo, tak i na plánovaný nedělní letňák 2. srpna se snesla taková průtrž mračen, že jsme si 
mohli jen gratulovat k polednímu rozhodnutí kino přesunout na jindy... Stálo sice nemálo úsilí objet znovu většinu míst s vylepenými pla-
káty a udělat novou reklamní kampaň směrem alespoň k části potenciálních návštěvníků roznosem do některých poštovních schránek, 
ale vyplatilo se. 

Ve čtvrtek 6. 8. už bylo počasí jako vymazlené, na „horkou fi lmovou novinku“ k nám zavítalo bezmála 150 lidí a myslím, že byli spoko-
jeni. Přece jen venku, navíc v krásném prostředí zámeckého parku, je ten zážitek o něco zajímavější než v „obyčejném“ kině nebo doma 
u televize. 

Za organizaci kina a zajištění občerstvení děkujeme všem, kdo se na ní podíleli (Michal, Ivanka, Vašek, Slávek, Míra, Kačka, promítač 
a já).
 Markéta Brožová
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PoČERnIcKý SEniorský den
Již počtvrté se u nás konalo toto „hravé seniorské odpoledne“, ten-
tokráte mimořádně o měsíc později. 

V pátek 17. 7. se i přes lehkou nepřízeň počasí, a také důsledky 
koronavirových opatření, sešla asi stovka těch, kteří si po vzoru dětí 
plánovali projít co nejvíc stanovišť a hlavně užít spoustu zábavy. 

Za razítko do kartičky bylo potřeba splnit rozličné úkoly, ať už 
fyzické, či vědomostní. V  prostoru infocentra probíhaly urputné 
souboje na  šachovnici, venku se zase někteří drželi pingpongové 
pálky či koulí na pétanque tak neúnavně, že jim mezitím vystydlo 
kafe. 

Na  dalším oblíbeném místě se hrály různé deskové hry a  sta-
novištěm za odměnu byl samozřejmě „masérský salon“, kam mohli 
všichni až po  absolvování alespoň několika rehabilitačních cviků 
na balonu. Což pár lidí možná bralo spíš jako trest :-)) Ale naše fyzio-
terapeutky byly většinou neoblomné. 

Příjemné zážitky umocnila naše „stará známá“ kapela New 
Dodo Band III. v novém složení a také nabídka občerstvení, o které 
se postarali pracovníci Oázy Dolní Počernice. 

Hudebníci hráli skvěle, tančilo se, zpívalo, žízeň každý zaháněl 
dle své chuti a něco slaného či sladkého na zub se také našlo... 

Na závěrečné slosování kartiček o poukazy do místních podni-
ků (jídlo, lázně, kadeřnice, pedikúra, koncerty apod.) či o něco dob-

rého si počkali téměř všichni, nabízené následné promítání letního 
kina zdarma však využilo jen pár skalních... Ostatní už asi byli nároč-
ným programem unaveni.

Poděkování patří všem organizátorům, sponzorům a  také ná-
vštěvníkům za velmi příjemné odpoledne. 
 Markéta Brožová
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Bitva u Štěrbohol 
(aneb Jak se princ málem v Rokytce utopil)

Bitva se pro Rakušany v  této fázi začala vyvíjet špatně. Maršál 
Browne byl těžce zraněn, vojáci začali od  Štěrbohol ustupovat 
a vrchní velitel princ Karel Lotrinský se pokoušel s kordem v ruce 
zastavit kavaleristy, prchající z  prohraného boje s  pruskou jízdou. 
Přitom utrpěl takový otřes nervů, že upadl do bezvědomí a musel 
být odvezen na Vyšehrad, kde mu lékař pustil žilou. Když se zotavil, 
pokoušel se ještě vrátit na bojiště, ale to se mu již nepodařilo – bylo 
po bitvě a u Žitné brány se ani neprodral proti davům prchajících 
vojáků všech rakouských pluků. Tím rakouská armáda přišla o oba 
hlavní vrchní velitele. 

Chvatným přeskupením vojska na Štěrboholy totiž vznikl u Kyjí 
v rakouské obranné linii zlom a asi 800 metrová mezera. Rakouská 
dělostřelecká pozice na Hlohovci před Kyjemi ve změněné bitevní 
situaci pozbyla smyslu a děla byla odvezena, ale v Kyjích byly pone-
chány pouze oddíly hraničářů (průzkumníci) a slabá záložní brigáda 
o dvou praporech. Tuto slabinu postřehli Prusové, a právě zde pod-
nikli rozhodující útok se značnou převahou osmi pluků pěchoty. 
Rakouská brigáda u Kyjí byla rozprášena a její zbytky prchaly k hoře 
Tábor (tzn. přibližně v  místech u  hrdlořezského hřbitova). Zde 
od Malešic přispěchala na obranu další rakouská divize, ale ani tam 
se Rakušané proti pruské převaze neudrželi a museli ustupovat dál 
do úzkého údolí mezi Hrdlořezy a Malešicemi – tam, kde je dnes bo-
tanická zahrada střední školy. Právě na Táboře a v prudkých svazích 
hrdlořezského údolí probíhaly ty nejkrvavější boje. V  Hrdlořezech 
na návsi (u zvoničky) měli stanoviště pruští polní chirurgové, kteří 
nestíhali ošetřovat zraněné. Nakonec zde Prusové Rakušany rovněž 
porazili a začali postupovat dále na Prahu, směrem tedy na dnešní 
Jarov. 

Tento úsek západně od Hrdlořez k Žižkovu bránil původní prv-
ní sled rakouské armády, dobře vyzbrojené jednotky, které dosud 
v podstatě do bitvy nezasáhly – bez příkazů shora stály v předem 
určených pozicích. Měly rozestavěná děla na  kótách 284 (na  Bal-
káně) a  264 (na  Šancích). Prusové na  ně zaútočili od  Hloubětína 
i  od  Hrdlořez. Rakušané spustili prudkou kartáčovou palbou pro-
ti pruským pěšákům postupujícím do  vrchu a  působili jim těžké 
ztráty, v některých pruských plucích padla v tomto boji až polovi-
na mužstva. Rozjetému pruskému náporu však již nic nedokázalo 
odolat, Prusové postupovali soustředěně v sevřených řadách stále 
nahoru. Posledních rakouských jednotek se postupně zmocnila 
demoralizace a připojily se k celkovému ústupu (jejich odhodlání 
také jistě neprospělo, když hodiny předtím sledovaly, jak Rakušané 
na všech místech prohrávají a otáčejí se na útěk).

Nakonec Prusové obsadili celé území až k vrchu Vítkov. Raku-
šané ještě vytvořili záchytnou linii přibližně od Žižkova přes Olšany 
k Vršovicím, kterou kryli ústup vojáků ze všech rozprášených jedno-
tek pod ochranu pražských hradeb. To jim usnadnil i protivník. Pru-
sové údajně k pronásledování prchajících Rakušanů vyčlenili oddíly 
husarů, ti ale během dne narazili mezi Michlí a Nuslemi na opuštěné 
ležení rakouské zálohy a v něm na „tekuté zásoby”. Pronásledování 
se tudíž nekonalo a z rakouské armády tak na 40.000 mužů ustou-

2. ČÁST 

V minulém čísle Dolnopočernického zpravodaje jsme si mohli přečíst první část popisu bitvy u Štěrbohol, ve které se 
6. května 1757 utkala v okolí naší obce pruská a rakouská armáda. naše vyprávění jsme přerušili v momentě, kdy při 
útoku Prusů u Štěrbohol padl jejich velitel maršál Schwerin. Do čela pruských jednotek se po něm postavil osobně 
král Bedřich II., od Dolních Počernic následně vyrazily na Štěrboholy pruské zálohy a jejich protiútok získal Prusům 
vítězství v této části bitvy. Rakouská pěchota bez podpory jízdy a bez velení (v bitvě u Štěrbohol byl totiž rovněž těž-
ce zraněn i jejich velitel maršál Browne) již pruský tlak nevydržela a dala se na ústup. Bylo kolem 12. hodiny a hlavní 
děj bitvy se začal přesunovat jinam. a jak bitva nakonec pokračovala a dopadla, o tom vypráví další řádky…

Šarvátka rakouské a pruské jízdy. Nalevo pruský jízdní oddíl 
s typickými čepicemi se „smrtihlavem“ při boji s husary rakouské 
armády v zelených uniformách.

Rakouská a pruská pěchota. Nalevo rakouští pěšáci ve svých 
typických bílých uniformách a pro nim pochoduje pruská pěchota.

V místech skonu velitele pruských vojsk maršala Schwerina 
u Štěrbohol se symbolicky setkávají před rekonstrukcí bitvy v roce 
2007 velitelé bojujících stran, aby si připomněli jeho památku.

h
IS

To
RI

E



18

pilo do opevněné Prahy a 10.000 mužů na jih k Benešovu. Tím byla 
bitva kolem 17. hodiny skončena, Prusové následně oblehli Prahu, 
počítaje s tím, že 40 000 vojáků a 75 000 obyvatel Prahy brzy spotře-
buje zásoby nacházející se ve městě a bude přinuceno vzdát se. Ob-
kroužili Prahu svým dělostřelectvem a ostřelovali město. Intenzivní 
ostřelování trvalo asi měsíc a bylo při něm poničeno mnoho budov, 
mezi jinými též chrám sv. Víta. Obránce města se jim však zlomit 
nepodařilo. K  přímému útoku na  opevněné město držené počet-
nou armádou se Fridrich II. neodhodlal. Postupně tlak na obránce 
ochaboval a ostřelování ustávalo. Chystalo se totiž dalšímu střetnutí 
– bitva u Kolína (a to už je jiné vyprávění).

Jaký byl vlastně výsledek výše popsané srážky? Bitvu s ohrom-
nými ztrátami na  obou stranách vyhráli Prusové, ale jestliže se 
pruský král Bedřich II. domníval, že překvapivým zahájením ra-
kouskou armádu zničí, tak se mu to nepovedlo. Ztráty vítězných 
Prusů dokonce převýšily ztráty poražených Rakušanů. Prusové 
měli 3460 mrtvých, 9030 raněných, 1800 zajatých. Rakušané 2050 
mrtvých, 8300 raněných, 4370 zajatých. V  součtu tak byly ztráty 
přes 20%. Navíc na obou stranách padla řada vysokých důstojní-
ků, nejen jmenovaní maršálové Schwerin a  Browne. Padlí vojáci 
byli pohřbeni do  hromadných hrobů ve  Štěrboholech nebo pří-

mo na místech bojů. Poničený kraj, zničené usedlosti nebo ztráty 
na životech obyvatel – to se do vojenských statistik ale již nedo-
stalo.

Jak známo, po bitvě je každý generálem, a tak je spousta hod-
nocení, co mělo rakouské velení udělat lépe, aktivněji a  taktičtěji. 
Za svou nečinnost je kritizován rakouský maršál Daun, který s jiným 
vojenským sborem byl právě na pochodu u Sadské a u Úval a mohl 
vpadnout Prusům do zad... Rakouská armáda v úvodu bitvy neměla 
čekat na pruský útok, ale vyrazit protiútokem přibližně v  trase cí-
sařské silnice, dokud ještě se Prusové obtížně prodírali podmáče-
ným terénem... Anebo neměli vůbec čekat na  den bitvy, zaútočit 
na pruskou armádu dříve, než se zkonsolidovala, a pokusit se naru-
šit pruský pontonový přechod Vltavy... Jeden autor přímo soudí, že 
„pruské počínání bylo riskantní, situace mohla skončit naprostým 
zničením pruské armády, kdyby byli rakouští velitelé učinili jen 
polovinu toho, co jim přikazoval zdravý lidský rozum”. Je jasné, že 
některé z  těchto „kdyby” variant by znamenaly ještě intenzivnější 
zatažení Dolních Počernic do děje bitvy, a nikdo již neposoudí, zda 
je štěstí či neštěstí, že se tak nestalo. 

Dnes v  místech, kudy se bitva prohnala, nezbyla po  ní žádná 
stopa, pouze ve  Štěrboholech najdeme obnovený kamenný po-
mník. Tento „Pomník bitvy ve Štěrboholech“ má svoji samostatnou 
a velmi zajímavou historii, o které si povíme v některém příštím čísle 
našeho zpravodaje.

 Barbora Machová

Text byl doplněn z archivních zdrojů Martina Šíly, odborná korektu-
ra Mgr. Markéta Stehlíková

Zdroje:
P. Bělina – Říznost proti ležérnosti, Štěrboholy 6. května 1757, Ději-
ny a současnost r. 16, č.4, Praha 1994.
J. Pernes a kol. – Pod císařským praporem, Praha 2003.
B. Swieteczky – Bitva u Štěrbohol 6. května 1757, Vojensko-historic-
ký sborník I., sv. 2, Praha 1932.

Internetové zdroje:
https://www.reflex.cz/clanek/historie/79264/pred-260-lety-to-pru-
sove-nandali-rakusanum-v-bitve-u-sterbohol.html
https://tn.nova.cz/clanek/magazin/historie/kalendarium/bitva-u-
-sterbohol-120-tisic-vojaku-20-tisic-mrtvych.html

Husaři rakouské armády v útoku.

Rakouská pěchota se připravuje do bitvy.
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Zámecká zahrada Dolní Počernice
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BELETRIE PRo DoSPěLé
františek niedl  Já, rytíř
Vlastimil Vondruška  Křišťálový klíč. II, Vídeňský sen
  Pomsta bílého jednorožce
Jiří hájíček  Plachetnice na vinětách
Jiří Padevět  Ostny a oprátky
Viktorie hanišová  Rekonstrukce
Taňa Keleová-Vasilková  Slib
Petra Soukupová  Dámská jízda
Markéta Lukášová  Losos v kaluři
  Panda v nesnázích
Karin Lednická  Šikmý kostel 
Petra Dvořáková  Vrány
fredrik Backman  Úzkosti a jejich lidé
Jojo Moyes  Zakázané ovoce
Daniel cole  Konec hry
charlotte Link  Hodinářova dcera
  Hvězdy Marmalonu
Jussi adler-olsen  Vzkaz v láhvi
  Složka 64
Lone Theils  Dívky z trajektu
Kate Morton  Hodinářova dcera
Ella carey  Dům na jezeře
Bernard cornwell  Lučištník, Inkvizitor, Kacířka 
Kiera cass  Zaslíbená

V ý B ě R  Z   n o V ý c h  K n I h

Místní knihovna
naUČná LITERaTURa
Daniel anýž   Jdu s hlavou vztyčenou:  

příběh rodiny Milady Horákové
Robert Šlachta  Robert Šlachta: třicet let pod přísahou
Martina alinče Dvořáková Máme mele vločky
Eva filipová, Jiří Raboch   Jezte chytře: skvělé recepty 

podporující dobrou náladu, paměť  
a jasnou mysl

Ivo Paulík  Otův atlas Šumava: Výletní trasy

BELETRIE PRo MLáDEž
Rachel Renee Russell  Deník mimoňky. Příběh 1. až 5.
Dav Pilkey  Dogman: Peťulka, čili, život kotěte
  Dogman utržený ze řetězu
Tanya Stewner  Alea dívka moře. Barevné vody. 2
   Alea, dívka moře. Kouzlo Vodních 

panen
Leigh Bardugo  Šest vran
  Prohnilé město
   Trnitá řeč: příběhy, které vyprávěla 

půlnoc
neal Shusterman  Smrtka
  Nimbus

           Světla Parkanová, knihovnice
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K rozhovoru do rubriky „žijí mezi námi“ jsem tentokrát pozval doc. PhDr. Libora ovečku, Th.D., administrátora dol-
nopočernické farnosti. Je spoluzakladatelem významné Vyšší odborné sociálně pedagogické a  teologické školy 
Jabok. K tomu ho ale dovedla už jeho předchozí mnohaletá „podzemní“ vzdělávací a výchovná činnost za hluboké 
normalizace. Jakožto tajně vysvěcený kněz a tajný člen salesiánské kongregace byl povolán zejména k péči o mládež 
a její vzdělávání. Poodhalme pozadí, které tvořilo kulisy jeho práce a zakladatelského díla.
Nebylo snadné tento rozhovor vést, protože Libor o sobě nerad mluví. Známe se již přes dvacet let a tykáme si, zachoval jsem proto 
tykání i v tomto rozhovoru (pozn. aut.).

Z jakého pocházíš prostředí, z jaké rodiny, a co Tě přivedlo k víře 
a k rozhodnutí vydat se cestou zasvěcení?

Pocházím z věřící katolické rodiny. Mí rodiče vždycky chodili do kos-
tela, i když za to byli pronásledováni. V mém duchovním vývoji mě 
asi značně ovlivnil strýc Vojta, kněz. Přišel o „souhlas s  výkonem 

duchovenské činnosti“ a  léta 
pracoval jako dělník v  Mohel-
nici a bydlel doma v Bouzově, 
tedy v  domě rodiny, ze které 
pocházel a  kam jsme každý 
rok jezdili k babičce na prázd-
niny. Bezprostředním podně-
tem k  mému rozhodnutí pro 
duchovní službu byla kniha 
Michela Quoista Lásky patnác-
tiletých?, kterou v  roce 1967 
ve  slovenském překladu vy-
dal Slovenský ústav sv. Cyrila 
a  Metoda v  Římě a  kterou mi 
strýček Vojta půjčil. To mi bylo 
sedmnáct let.

Duchovní služba ovšem neznamenala kněžské svěcení, nýbrž 
znamenala být k dispozici lidem v jejich duchovních a jiných po-
třebách. To znamenalo volbu celibátu, života bez vlastní rodiny. 
K rozhodnutí stát se knězem jsem dospěl až o několik let později, 
neboť jsem pochopil, že moje služba lidem může být tímto způ-
sobem ještě účinnější. Toto rozhodnutí pro zasvěcení Bohu s se-
bou neslo i rozhodnutí vzdát se nároku na obyčejný lidský úspěch. 
Také jsem chápal, že může znamenat i  jistý konflikt s  církevní 
strukturou.

Nechtěl jsem jít hned studovat teologii do  Litoměřic, protože 
seminář jsem vnímal jako napůl vězení vzdalující člověka od života 
lidí. Abych jim mohl být blíž, chtěl jsem studovat také filosofii. Bylo 
mi zřejmé, že když půjdu na filosofii, budu už nepřijatelný pro teo-
logickou fakultu, ale přesto jsem se pro to rozhodl.

Ty ses ale nerozhodl pro běžné kněžství, ale pro službu v  rámci 
salesiánské kongregace. Mohl bys blíže vysvětlit, co Tě oslovilo 
na salesiánské myšlence?

Se salesiány jsem se poprvé setkal na podzim roku 1969 v koste-
le sv. Kříže v  Praze. Tam mi Benno Beneš, tajný vikář salesiánské 
provincie, nabídl možnost studovat teologii tajně v  salesiánských 
skupinkách. Provinciál František Míša mě přijal jako 
kandidáta salesiánského života i studia.

Tím mi přímo nahráváš na další otázku. Jak se tvé 
salesiánství projevilo v tvém životě?

Můj život byl těsně spjatý s životem mládeže ve skupi-
nách kolem sv. Kříže a potom i jinde. To byl významný 
prvek salesiánské činnosti v 70. a 80. letech. Pro služ-

bu těmto skupinám jsem byl na konci roku 1979 vysvěcen na kněze.

Dvacet let jsi tedy vedle svého civilního zaměstnání pracoval jako 
tajný salesián a deset let jako tajný kněz. Jakou změnu pro Tebe 
znamenal konec komunistické diktatury a s ní spojené nábožen-
ské nesvobody a útlaku?

Po sametové revoluci se můj život velmi změnil. Měl jsem už za se-
bou tajné magisterské studium teologie a tajné bakalářské studium 
morální teologie v Erfurtu. Opustil jsem civilní zaměstnání a pokra-
čoval v doktorandském studiu opět v Německu, v Pasově. Zároveň 
jsme s  Mirej Ryškovou připravovali otevření nové školy Jabok. To 
byla salesiánská vyšší odborná škola pro sociální pedagogiku a te-
ologii. Program měla vysokoškolský, ale podle tehdejšího zákona ji 
nebylo možno zřídit jako církevní vysokou školu.

Jabok znám, protože tam studovala moje manželka, sestra, šva-
gr i mnoho dalších blízkých, dokonce i já jsem tam v době svých 
vysokoškolských studií chodil na některé přednášky. Nevím, jaká 
je tam atmosféra nyní, ale tehdy to nebyla jen škola s  vysokou 
úrovní odborného vzdělávání a širokým spektrem praxí, byla to 
úžasná komunita, téměř rodina. To Tě muselo těšit.

To jistě, to byl také náš záměr. Jabok jednak zaplňoval mezeru 
ve  vzdělávání v  naší republice a  jednak přispíval k  salesiánskému 
projektu práce pro mládež a děti a lidi chudé a nejrůznějším způ-
sobem postižené tím, že pro ně vzdělával a vychovával pracovníky. 
Je to úkol pro salesiány, ale protože nás salesiánů bylo málo a naše 
síly byly chabé, potřebovali jsme odborně vzdělávat a připravovat 
mladé lidi, kteří by tento úkol plnili s námi.

Na  druhou stranu bylo zřejmě od  počátku záměrem, aby se 
z Jaboku stala plnohodnotná vysoká škola, což se dodnes úplně 
nepodařilo.

Když jsem po deseti letech z vedení Jaboku odcházel, doufal jsem, 
že mí nástupci budou mít o Jabok jako vysokou školu opravdový 
zájem a že k tomuto cíli budou schopni upnout všechny své síly. To 
se bohužel nepodařilo.

Po odchodu z Jaboku jsi působil – vlastně dodnes působíš – na te-
ologické fakultě UK. Vloni, když ses v DPZ stručně představoval, 
jsi napsal, žes tam vedl zápas „o  slučitelnost svobody myšlení 
a teologické práce a církevního života“ s cílem nalézt „místo ná-
boženství v moderním světě“. Myslím, že to je problematika, která 

církev – a vlastně asi náboženství obecně – provází 
od  počátku. Na  začátku prázdnin jsme si připomí-
nali příchod tzv. věrozvěstů do našich končin a smrt 
Jana Husa. Přestože se v  obou případech jedná 
na první pohled o náboženské záležitosti, byly obě 
události také – možná především – významné z hle-
diska kulturního, společenského a  politického. Ja-
kou roli podle Tebe má náboženství a církev ve spo-
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lečnosti hrát, jak se má zapojovat do  veřejného společenského 
a kulturního dění?

Ve veřejném společenském a kulturním dění i v soukromém životě 
jde o  pravdivost, poctivost, krásu, o  ušlechtilost ve  vztazích mezi 
lidmi, o  spravedlnost, solidaritu, o  svobodu… A  o  totéž jde v  ná-
boženství a v církvi s tím, že náboženství dodává tomu všemu ještě 
transcendentní duchovní rozměr a zasazuje život člověka do reali-
ty, která přesahuje to, co lze vidět a vnímat. Proto se nám v Jaboku 
dobře spolupracovalo i se studenty bez víry, kterým ale šlo o pravé 
lidské hodnoty.

A co angažovanost věřících v politice a provázanost církve s po-
litikou?

Církev se musí angažovat v politice a prosazovat hodnoty, o kterých 
jsme mluvili, ale nesmí při tom sledovat své vlastní politické zájmy. 
Nesmí se ztotožňovat s programem žádné politické strany, protože 
ten musí logicky usilovat o uchopení moci v zájmu prosazení určité 
ideologie. Zájem církve nesmí být ideologický, nýbrž musí v něm jít 
o pravdu a spravedlnost.

Velká část dolnopočernických maminek a tatínků dnešních ško-
láků trávila před dvaceti lety na  faře mnohá odpoledne v  tzv. 
oratoři. Přestože dolnopočernická fara byla vždy otevřená veřej-

nosti (dokládá to i kámen, který trvale brání vrátkům z ulice, aby 
se zavírala), mnohé z tehdejších činností byly z různých důvodů 
v  posledních letech utlumeny nebo omezeny. Po  tvém přícho-
du do  Dolních Počernic se začaly konkretizovat některé dřívější 
i nové plány, nabídky různých aktivit pro veřejnost v prostorách 
fary. Jakou úlohu by měla „tvoje“ fara v Dolních Počernicích mít?

Teď se rozbíhá program kroužků pro děti, protože se ukazuje, že 
možností využití volného času je v obci nedostatek, a církev chce 
být tam, kde člověku něco schází, a podle svých možností přispí-
vat k  naplnění jeho potřeb. A  to se týká oblastí výchovy, kultury, 
duchovnosti. Ale máme na  mysli i  další aktivity, kterým fara má 
poskytovat prostor. Měla by být místem života komunity a místem 
svobody myšlení a svobody slova.

Co očekáváš od Dolních Počernic?

Očekávám, že mi poskytnou nové společenství i možnost uplatnit 
se ve prospěch druhých lidí. A zároveň doufám, že mi svým klidem 
městského a zároveň vesnického života umožní se víc věnovat vě-
cem duchovním a kulturním a žít jako svobodný člověk, možná že 
s duchovní silou lva.

Děkuji za rozhovor a přeji, aby se Ti Tvá očekávání vyplnila.

 Tomáš V. F. Jirsák Havran

Pouť v Dolních Počernicích
V neděli 16. srpna 2020 se konala tradiční poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Lidé se sešli v 9 
hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie při bohoslužbě, ale také při křtu nejmladšího potomka 
z rodu Havranů. Pak následovalo bohaté pohoštění u kostela se spoustou slaných i sladkých dobrot. 
O půl dvanácté začalo představení finančního hospodaření farnosti a volnočasových aktivit. Poté 
program zakončil varhanní a harfový koncert v podání Milana Plocka a Anežky Jablonské.

 Marcela Krňávková
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V posledních letech pozoruji cosi svěžího
„Zbloudilý pes“ Jan Richter, který vystupuje se svým one man bandem coby Jonny Richter and the hog Ranch, založil 
po letech strávených ve Státech promotérskou značku Two Guns country, aby u nás představoval i trochu jiné coun-
try, než které známe z tuzemských rádií. amerika ho inspirovala i při pořádání letošního front Porch Music festu, 
který vychází z tamních „verandových“ sessions. Zahraje na něm několik různorodých hudebníků, a to v jedinečné 
lokalitě v Dolních Počernicích. na další detaily jsme se optali sotva pár dní před akcí.

Front Porch festivaly mají specifickou podobu. Kde jsi je zažil?

S Front Porch festivaly jsem se v tváří v tvář poprvé setkal ve Stá-
tech, respektive v Montaně, ve městě Missoula, což je kouzelné mís-
to přímo v srdci divokého západu, kde jsem nějakou dobu žil. Jsou 
to po  většinou jednodenní festivaly, kde se na  určité ulici střídají 
kapely na předních verandách domů, které jsou k tomuto účelu las-
kavě propůjčeny místními obyvateli. 

Návštěvníci festivalu sledují kapely z  ulice, ale mají přístup 
i na pozemek kolem domu, protože ve Státech většinou nemají plo-
ty. Veranda pak slouží jako pódium pro kapely. Byl jsem fascinován 
atmosférou a sounáležitostí tamních obyvatel. Tady se zrodila my-
šlenka uskutečnit něco podobného i u nás. Vzhledem ke struktuře 
našich ulic a nedostatku předních verand se to zdálo jako veliká vý-
zva. Nakonec se to podařilo. Nejsem si zcela jist, zda to u nás někdo 
předtím zkoušel, ale podle dostupných informací bychom měli být 
první.

Promo mluví o jedinečné konceptuální stylizaci, na čem je posta-
vená?

Ono místo, kde se festival uskuteční, je samo o  sobě konceptuál-
ně stylové. Vem si, že dneska spolu žijí lidé v jedné ulici a téměř se 
neznají, natož aby se vzájemně navštěvovali. Náš festival jim dává 
možnost tyto bariéry prolomit. Jít se kouknout, co se to děje u sou-
seda za  bengál, a  místo toho, aby se navzájem udávali, mohou 
společně oslavit sounáležitost skrze hudbu a jiné formy umění. Vše 
bude laděno do old-west stylu, čemuž napovídá výběr kapel, včet-
ně go-go tanečnic, pin-up videoprojekce a vůní barbeque. Zkrátka 
navodit v návštěvníkovi pocit, že se ocitl na starobylé pouti v Mi-
ssissippi.

Pražský Front Porch proběhne pod hlavičkou Two Guns Country. 
Co je to za spolek?

Two Guns Country jsem založil asi před deseti lety s mým kolegou 
Martinem Horčicem po návratu z USA. Chtěli jsme zejména mlad-
šímu publiku představit country music v  odlišném světle, než jak 
je u nás prezentována, vnímána. A tak jsme začali pořádat festivaly 
s country tematikou, samozřejmě trochu jinak než to známe z ves-
nických zábav a  country hospod. Naší domovskou scénou bylo 
Café V lese, kde to díky nadšení a podpoře Ondry Kobzy vše začalo. 
Dělali jsme to ve  velkém stylu, vše mělo připomínat lasvegaskou 
serenádu, pod heslem: Více znamená ještě více. Účinkující vystupo-
vali za doprovodu go-go tanečnic na velkolepém pódiu s perskými 
koberci, v záři červených lamp a videoprojekcí s vintage striptýzy, 
vše podpořené kvalitními DJ sety. Tyto večery si brzy získaly velkou 
popularitu a  myslím, že jsme se přiblížili tomu, co umí dokonale 
Hank Williams III. Vzájemně propojit styly a generace. Bylo zajímavé 
sledovat, jak se na našich Two Guns večerech začíná objevovat čím 
dál více mladých lidí lačných po  country. Za  dobu naší existence 
se na Two Guns pódiích vystřídalo nespočet kapel různých žánrů, 
od raných Spermbankers přes Jamese Hunnicutta po Jakea Orvise. 
Že to celé mělo smysl, dokazuje historka, kdy za mnou po koncertě 
právě Orvise přišla rozjuchaná holčina v  tričku Slayer a  děkovala, 
že díky Two Guns pochopila country. Do té doby měla za to, že je 
to muzika pro důchodce. Two Guns Country bylo léta v nečinnosti 
a myslím, že s Front Porch festivalem nadešel čas na comeback. 

Festival proběhne na verandě domu umělce Romana Franty. Proč 
tam? A kolik lidí se na takovou verandu vleze, s kolika počítáte?

Výtvarník Roman Franta je můj kamarád. Neobyčejný umělec a člo-
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S myšlenkou uspořádat Front Porch Music Fest si Jan Richter pohrával již během 
cest po současném divokém západě a ke zrealizování celého odvážného podniku 
si nemohl vybrat lepšího stoupence než akademického malíře Romana Frantu, 
pro kterého jsou podobné nápady výzvou, nikoliv problémem. Na koncert jsem 
se těšila a byla jsem zvědavá, jak to bude celé vypadat. Přečetla jsem si o čem jsou 
„verandové koncerty“, ale to funguje v Americe, tak kdo ví, jak to dopadne u nás.

Dům svého majitele nezapřel, byl vyzdoben obrazy, takže ho nebylo možné 
minout. Pod pergolou, na trávníku před domem i na chodníku posedávali a po-
stávali dobře naladění lidé různého věku a další stále přicházeli. U plotu se čepo-
valo pivo a hudební produkce začala někdy kolem půl sedmé, a to vystoupením 
Mr. Pink and the Bad Thoughts. Užívali jsme si něco, co víc, než jako koncert, vy-
padalo jako zahradní posezení se známými. 
Sem tam kolem projel autobus, což se na za-
hradních party obvykle neděje, ale to niko-
mu nevadilo (dokonce asi ani řidičům). Jako 
další přišel na řadu Jonny Richter and The Hog 
Ranch a  těšil nás svým příjemným bluesem, 
ale jak tomu bylo i  u  ostatních účinkujících, 
nedá se říci, že by šlo o  jeden čistý hudební 
styl. V  jejich písních se mísilo daleko víc vlivů 
a hranice žánrů byly překračovány sem a tam, 
jak bylo třeba. 

Bohužel pak do  hry vstoupil déšť, který 
rychle sílil, a tak byl koncert na určitou dobu 
přerušen. Ti, kteří ale vytrvali a přečkali letní 
přeháňku, mohli zatleskat ještě Tony Roseovi 
z Velké Británie, který zahrál přísedícím ve ve-
randě domu akusticky a tím ještě více podtrhl 
rodinnou atmosféru celé akce. Avizované noč-
ní překvapení, které „by bylo lepší sledovat bez 
dětí“, jak nám sdělil pořadatel, obstarala „hadí 
žena“ se svou ohnivou show a udělala tak tečku 
za  prvním Front Porch Music Festivalem v  Dol-
ních Počernicích. Ale jak už to u zahradních po-
sezení bývá, společnost se zcela nerozešla hned 
po posledním potlesku, a o tom asi myšlenka „ve-
randového festivalu“ je. Hudba, lidé i  noc odplývali v  podivuhodné 
souhře a mizeli ve tmě. Bylo skvělé být součástí něčeho tak neobvyk-
lého a příjemného. 

 Kateřina Hančová
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věk, který je v  neposlední řadě také veliký hudební fanda. Jed-
noho večera jsme seděli na verandě jeho domu, který se nachází 
v nádherné lokalitě nad Počernickým rybníkem v Praze v Dolních 
Počernicích. Hleděli jsme do údolí a sledovali západ slunce. Tu mě 
napadlo: Pojďme tady udělat Front Porch fest. Roman na to se svým 
pověstným klidem a darem věci nekomplikovat povídá: Tak jo. No 
a sémě bylo zaseto. Romanův barák je jediný široko daleko, který je 
k tomuto účelu jako stvořený a jeho veranda je opravdový zázrak! 
Ale nenech se mýlit. Veranda slouží jako pódium, tzn. jen pro ka-
pely. Návštěvníci festivalu si vše můžou vychutnat z poklidné ulice 
a okolí domu. Doufám, že účast bude hojná, nechme se překvapit.

Jak je postavená dramaturgie, podle čeho jste vybírali kapely?

Festival se ponese v tradičnějším, old-west duchu, čemuž odpovídá 
i výběr kapel. Vše je žánrově laděno do stylu, který je dnes označo-
ván jako americana, čili směs country, blues a folku. Vše bude vizu-
álně podpořeno uměleckým projektem Romana Franty a poutavou 
videoprojekcí pro dospělé.

Festivalů obecně přibývá, chystáš se někam? Co bys doporučil?

Co se festivalů týče, určitě tuzemský postapokalyptický JunkTown 
fest, jejich pojetí a organizace u nás nemá konkurenci. Letos je bo-
hužel zrušen. Dále bych se chtěl mrknout na  Cool v  plotě, což je 
festival sólových hudebníků. Doufám, že nebude taky zrušený. 

Jaká je pražská hudební scéna, najdeš si tam něco svého? Jsou 
kluby, do kterých chodíš?

Pokud někde sám nehraju, tak nikam moc nechodím, to ale nezna-
mená, že by pražská hudební scéna nebyla zajímavá. Zejména v po-
sledních letech pozoruji cosi svěžího. Hodně mě baví Mr. Pink and the 
Bad Thoughts, který vystoupí na Front Porch festu. Zatímco dobrých 
kapel přibývá, kvalitních klubů naopak ubývá. Což má za následek, že 
začínají vznikat menší hudební uskupení, která mohou hrát v podsta-
tě kdekoliv, a to mě jako lídra one man bandu velice těší. 

 Text Jarmo Diehl 
 Převzato z časopisu Full Moon

Verandový festival v ulici nad Rybníkem

Foto: Vráťa Jandák, Katarína Chalániová
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Mateřská škola oRanGERy

Základní škola oRanGERy

Léto plné dobrodružství a  nevšedních zážitků, tedy léto, jak má 
být, čekalo na  děti v  Orangery. Každý týden děti prožívaly úplně 
jiná dobrodružství a naše školka se postupně proměňovala v různé 
epochy, prostředí a díky tomu jsme mohli cestovat nejen po světě, 
za jeho hranice, ale i časem. 

V  červenci jsme se vydali například do  hlubin moří a  oceánů, 
kde jsme šnorchlovali u korálových útesů či si posvítili na velryby, 
v  týdnu věnovanému dinosaurům jsme se snažili naučit a poznat 
všechny možné druhy dinosaurů a také pomocí experimentů zjistit, 
zda za to, že už tu nejsou, můžou asteroidy či výbuch sopky. Prav-
děpodobně jsme tak rozhoupali nejednoho vědce, protože v půlce 
prázdnin se „rozhodlo“, že je to práce asteroidu. Také jsme se pro-
měnili v Indiány, kteří jsou pořádně neohrožení a zvládnou přespat 
v „cizí“ vesnici (rozumějte školce) a připravit si pořádný oheň a buř-
tík k tomu. Další týden se naše školka proměnila ve školku pro malé 
čaroděje a  čarodějky, které provázela čarodějka pro každou špat-
nost Elvíra. Za hranice naší všední reality jsme se podívali do ves-
míru, kdy posádka kosmonautů objevovala hvězdy a  měsíc, také 
se na okamžik stali mladými mediky a dokonce zachraňovali i naší 

Možná se k  Vám doneslo „šuškandou“, že jsme konečně našli TU 
PRAVOU. Má přesně to, co jsme si vždy přáli. Dlouho jsme ji hledali, 
málem jsme udělali několik životních chyb a svázali se s někým, kdo 
nám zcela nevyhovoval, ale osud tomu chtěl a k těmto svazkům ne-
došlo. Ovšem tyto nezdary nás dovedly až k NÍ.

Má moc pěkné tvary, které jako by ji předurčovaly k jejímu osu-
du. Tak moc si jí vážíme, že jsme ji ozdobili drobným medailonkem 
(poděkování našim rodičům). Nemuseli jsme ji nijak moc měnit, ale 
aby náš vztah opravdu fungoval, musela se  přece jen malinko při-
způsobit. Nijak jí to nevadilo a dokonce je ochotná adoptovat naše 
4 děti. Ale nejprve by chtěla jen ty starší. Na to nejmladší se zatím 
necítí, to zůstane u dosavadní chůvy Fresco. Ale časem si je vezme 
všechny! Naši původní chůvu máme moc rádi a víme, že o ty nej-
mladší se dokáže postarat skvěle! A ta nová bude mít čas na sobě 
pracovat a nakonec být perfektní pro všechny. A dokonce s námi 
v budoucnu plánuje ještě jednoho potomka! Zatím si jí tedy bude-

me hýčkat, protože věříme, že ona se stane naším pevným bodem, 
jistotou i symbolem. Společně s ní, našimi dětmi a rodiči se staneme 
silnou rodinou.

Jistě jste nedočkaví, o  koho se jedná. Nebudu Vás tedy déle 
napínat. Tou vyvolenou je Budova ZŠ Orangery na ulici Národních 
hrdinů 81. 

Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, máme za sebou několik málo dní 
na  cestě společným životem. Svatební přípravy byly složité. K  to-
muto sňatku by nikdy nedošlo, nebýt paní majitelky Romany Falge 
Vondalové a rodičů našich žáků. Nemalý dík patří také našim sou-
sedům, kteří našemu svazku nikterak nebránili, naopak nás v něm 
podporovali, ačkoli si tímto spojením možná nebyli vždy jistí. Sa-
motný obřad a počátek naší společné cesty je poznamenaný celo-
světovou pandemií a jistě nás čeká klikatá cesta životem, ale věří-
me, že ve dvou se to lépe táhne a nová budova nám bude pevnou 
oporou. A nejen ona. Díky jejímu hledání, ale i díky pandemii, jsme 

si ověřili, že opřít se můžeme o  naše kolegy, rodiče 
i vedení městské části.

Na závěr bych nám všem chtěla popřát pevné zdra-
ví, neboť se zdá, že Covid 19 bohužel jen tak nezmizí. 
Musíme se naučit s  touto hrozbou žít a  přijmout ji 
do našich životů společně s různými omezeními. Buď-
me tedy opatrní sami na sebe a ohleduplní k ostatním. 
Přeji všem školákům co nejnormálnější začátek školní-
ho roku a mnoho šťastných chvil, které stráví po boku 
učitelů i spolužáků, byť třeba schovaní pod rouškou.

 Mgr. Barbora Honzíková

kolegyni Karen, která nedávala pozor a při upadnutí v parku si kvůli 
klacku přivodila nepěkné zranění (možná ta varování s klacky, bude 
brát někdo chvíli vážně ) a naši matičku Prahu jsme poznávali pro-
střednictvím starých pověstí. Zkrátka jsme se nenudili ani chvilinku 
a věřím, že si každý přišel na své. 

V průběhu prázdnin byla tradičně otevřena česká a anglická tří-
da, a nově i třída pro předškoláky. Poslední týden v srpnu byla naše 
školka zavřená, abychom měli dostatek času vše přichystat na nový 
školní rok, což už bude zase trochu jiné dobrodružství. Ve školním 
roce 2020 / 2021 bude otevřeno celkem 5 tříd, 2 české a 3 anglic-
ké. Přivítáme nejen nové děti, ale i nové členy našeho týmu. Vítání 
je ovšem neodmyslitelně spjato s loučením a nevyhne se ani nám. 
Jedno loučení s  předškoláky proběhlo už na  konci roku. Prvňáčci 
nastupující do ZŠ Orangery se mohou těšit na krásné prostředí par-
ku – Národních hrdinů 312. Starší školáci se přesouvají do  úplně 
nové, zrekonstruované budovy.

Přejeme všem šťastný vstup do nového školního roku!

 Hanka Weiserová
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Léto jsme již tradičně trávili spolu s  našimi táborníky na  příměst-
ských táborech. Program táborů byl opět pestrý: Praha nás baví, 
Pohádkovo-fi lmové putování, Farmářský týden - týden s přírodou 
a Cesty kousek za Prahu. Navštívili jsme s dětmi výstavy na Chval-
ském zámku, Národní fi lmové muzeum, Toulcův dvůr, Zemědělské 
muzeum, Malešický park, Klánovický lesopark a samozřejmě jsme 
i  putovali naučnou stezkou Dolních Počernic. Prázdniny s  dětmi 
jsme si moc užili a dle reakce dětí se tábory povedly.

Během prázdnin jsme se připravovali na nový školní rok a už se 
moc těšíme na všechny děti a rodiče, které tímto srdečně zveme 
na „Týden otevřených dveří“ od 7. do 11. září.

Děti a  rodiče si budou moci vyzkoušet zdarma naše kurzy – 
např. Montessori pracovnu, Taneční kombomix, Capoeiru, Latino-
hrátky, Hrátky s batolátky a další kurzy. Nově nabízíme pro školní 
děti kurz TANEČNÍ PRŮPRAVY.
Veškeré informace o našich kurzech najdete na www.veselycertik.cz

Přejeme krásné podzimní dny a těšíme se na vás. 
 Za tým Veselého čertíka Ilona Dušková

Letní dny ve Veselém čertíku

O prázdninách V Hájence si to děti užily na příměstských táborech. Na táboře „Ze dřeva“ si starší děti osvojily řezbářské 
řemeslo, odnesly si hotové výrobky a spoustu zkušeností a vědomostí o stromech a dřevě. Mladší děti si zase užily 
objevování krás a záhad přírody v Xaverovském háji při dalších třech táborech. Na táboře Lesem všemi smysly pozná-
valy přírodu na vlastní oči, uši, nos, hmat i chuť. Fantazii si rozvinuly při táboře z Pohádky do pohádky, kde se ponořily 

do pohádkového prostředí našeho kouzelného lesa světa víl a skřítků. Na táboře Lesem do říše zvířat se seznamovaly 
se životem zvířat ve volné přírodě.

Ani mimo tábory nezůstává hájenka o prázdninách prázdná. O stálé obyvatele hájenky, naše zvířátka, se pravidelně chodí starat 
rodiče s dětmi. Velkou radostí nám byla především nová zkušenost s naší kachničkou indického běžce, která vyseděla čtrnáct kachňátek.

Během léta se připravujeme na nový školní rok při společných brigádách, připravujeme se na zimu, pečujeme o zahradu a vylepšujeme 
zázemí. Kapacita DLK je pro rok 2020/21 již naplněna. Můžete se však opět těšit na náš hájenkový Klubík, který není kapacitou omezen. Je 
určen pro děti od 1,5 roku a jejich rodiče. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na našem emailu: vhajence@email.cz

Bližší informace o plánovaných akcích a dalších aktivitách najdete na: www.vhajence.com nebo na FB.
Těšíme se na Vás V Hájence a přejeme krásné podzimní dny!
 Mgr. Anna Ondriášová

DěTSKý LESní KLUB V háJEncE
O prázdninách V Hájence si to děti užily na příměstských táborech. Na táboře „Ze dřeva“ si starší děti osvojily řezbářské 

do pohádkového prostředí našeho kouzelného lesa světa víl a skřítků. Na táboře Lesem do říše zvířat se seznamovaly 
se životem zvířat ve volné přírodě.

DěTSKý LESní KLUB V háJEncE
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ROKYTKA, počernický dětský sbor
Vítáme všechny naše příznivce v nové sezóně, která je pro nás ještě 
stále 5. jubilejní. Jarní období se nám podařilo překlenout pomo-
cí online zpívání na webu Rokytky. V červnu jsme se již s většinou 
dětí osobně setkávali na sborových zkouškách na farní zahradě, kde 
jsme pilně opakovali a nacvičovali repertoár pro naplánované pod-
zimní akce.

První vystoupení nás čeká hned 20. září, a  to s celým sborem 
v rámci víkendu pro Horní Počernice Zažít město jinak. Beránci a Ro-
kytka zazpívají v 13:30 hodin u kapličky ve Svépravicích a o hodi-
nu později si na pódiu u rybníku Eliška můžete poslechnout výběr 
námořnických písniček z cyklu Ahoj, moře v podání Pramínku. Jste 
srdečně zváni!

Také doufáme, že se na druhý pokus uskuteční krásná spoluprá-
ce Rokytky na kantátě Carmina Burana s Bohemian Symphony Or-
chestra Prague (BSOP) a Bohemian Prague Choir v Obecním domě. 
Koncert proběhne v pondělí 9. listopadu.

Tím ale výčet našich akcí zdaleka nekončí. Přípravná oddělení 
Rokytky v listopadu zazpívají na benefi čním koncertě v Horních Po-
černicích a na předvánočním setkání seniorů v Dolních Počernicích. 
Samozřejmě také nebudou chybět ani tradiční vánoční akce, ale 
o nich se dozvíte v nějakém z dalších příspěvků ve zpravodaji. 

V  září budou také probíhat ukázkové hodiny našich sborů. 
Veškeré informace naleznete na letáku níže. Kdo by si chtěl zkusit 

zazpívat, může přijít. Naučit se zpívat totiž může opravdu každý, 
stačí jen chtít. 

Všem čtenářům za  tým Rokytky přeji úspěšný začátek nového 
školního roku a doufáme, že podzim proběhne hladce a bez nemocí.

 Andrea Čančarová Houfková, sbormistryně Rokytky

Komise sociální, zdravotní a bytová informuje
Z  důvodu hygienických opatření koronavirové pandemie musela 
naše komise změnit způsob blahopřání našim seniorům – jubi-
lantům. Přání a  dárkové poukázky budeme předávat formou mi-
nimálního kontaktu, t.j. po předcházející telefonické dohodě, nebo 
v případě přání jubilanta, bude mít dotyčný možnost vyzvednout si 
dárkové poukázky osobně v pokladně úřadu MČ. 

Pokud se jedná o  vítání našich nových občánků, bude tato 
akce do odvolání také odročena. Obě tyto změny projednala komi-
se a odsouhlasila i Rada MČ s cílem dodržování základních hygienic-
ko-epidemiologických pravidel. Jakmile se situace výrazně zlepší, 
dáme všem občanům změnu na  vědomí. Doufáme, že v  blízkém 
budoucnu budou v  oblasti péče o  seniory a  naše nové občánky 
akce tradičně pokračovat.    

 Ing. Hana Jaklová
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Jen v hnědé BIopopelnici dostane rostlinný odpad z domácností šanci být ještě užitečný. například kuchyňské odřezky, slupky, 
uschlé kytice, ale také posekaná tráva z vašich zahrad se v kompostárnách promění ve výživný kompost pro pražské parky, sady 
a zahrady. a čím více se budou zelenit, o to zdravější vzduch budeme všichni dýchat.

hnědá BIopopelnice? Tu nemám… 
Vy možná ještě ne, ale přes 13 000 pražských domácností už ano. 
Chcete ji? Pokud jste vlastník nemovitosti, sdružení vlastníků, by-
tové družstvo apod., stačí vyplnit a odeslat formulář, který najdete 
na https://bio.praha.eu/formular/. Jako běžný nájemník požádejte 
o  objednání BIOpopelnice povolanou osobu. Svoz bioodpadu je 
pro vlastníky nemovitostí volitelný a poplatek za svoz je nastaven 
v podobném režimu jako starý známý poplatek za směsný komu-
nální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. Celé to má 
také finanční výhodu. BIOpopelnice vám navíc totiž sníží poplatky 
za odvoz odpadu. Po převzetí služby pod Magistrát hl. m. Prahy je 
pro vlastníky nemovitostí, kteří již nyní využívají BIOpopelnici, cena 
snížena o 50 % oproti cenám z loňského roku. Zároveň je umožně-
no vlastníkům nemovitostí objednat si kromě četností svozu 1x 
za 14 dní i častější odvoz, a to 1x nebo 2x týdně. 

Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč

Četnost obsluhy/ 
objem nádoby

1x  
za 2 týdny

1x  
za týden

2x  
za týden

120 litrů 56 112 224

240 litrů 90 179 359

nenechte živiny odlétat komínem
Nezdá se to, ale rostlinný odpad tvoří až 20 % obsahu běžných po-
pelnic. Pětina odpadků, které by ještě mohly posloužit ozdravení 
ovzduší, končí ve spalovně… Topivo je to ale mizerné, špatně hoří. 
Živiny vyletí bez užitku komínem. Čistý separovaný bioodpad je 
svážen do kompostáren v Praze a Středočeském kraji a dál slouží 
jako hnojivo. Pražská zeleň proto bude jen vzkvétat. A zkvalitnění 
zeleně, a tedy i životního prostředí, znamená zkvalitnění života nás 
všech. 

Do kompostu s ním!
Kompostování je proces aerobní. Jedná se o rozklad materiálu po-
mocí celé řady organismů, pro které je organický materiál potravou. 
Celý proces spočívá v tom, že mikrobům a drobným půdním živo-
čichům, jako jsou například žížaly, jsou v kompostárnách dopřány 
ideální podmínky pro to, aby přeměnily organické látky na  kom-
post. Výsledný produkt obsahuje především humus, nedocenitel-
nou surovinu. Humus v půdě zadržuje vodu, zachycuje zdraví škod-
livé látky a  vyrovnává kyselost. Humus i  ostatní půdní organická 
hmota zvyšuje kyprost, soudržnost a udržuje ideální skladbu mikro-
bů v půdě. Pokud proces kompostování správně probíhá, kompost 
nezapáchá.

neutopme se v odpadcích
Je tu i další důvod, proč třídit: neustále rostoucí množství směsné-
ho odpadu. Odkládání BIOodpadu do  BIOpopelnic skutečně do-
káže zmenšit objem pražských odpadků o zmíněnou pětinu. Což je 
dost, aby to za pořízení BIOpopelnice a pár kroků navíc stálo. 

Je to snadné!
Abyste věděli, co do BIOpopelnice na rostlinný odpad patří a co ne, 
nabízíme vám přehledný seznam. 

ano
 zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů)
 čajové sáčky, kávové sedliny včetně papírových filtrů

DEJTE BIooDPaDU DRUhoU ŠancI! 
PoŘIĎTE MU hněDoU BIoPoPELnIcI

 květiny (BEZ celofánu, šňůrky a květináče)
 tráva, plevel, drny se zeminou
 košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
 větve keřů i stromů, listí
 piliny, hobliny, kůra, štěpka
 seno, sláma
 vychladlý popel ze spalování dřeva

nE
 maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže
 mléčné výrobky
 vajíčka (včetně skořápek)
 zbytky obsahující suroviny živočišného původu 
 prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky
 skořápky z ořechů, pecky z ovoce
 jedlý olej a tuk
 zvířecí exkrementy
 peří, chlupy, vlasy
 uhynulá zvířata
 znečištěné piliny, hobliny, kůra, štěpka
 nebezpečné odpady
 obalové materiály, vlhčené ubrousky

webové stránky: https://bioodpad.praha.eu/
e-mail: bioodpad@praha.eu, bio@psas.cz 
registrační formulář: https://bio.praha.eu/formular/

Ing. Pavla Antonínová, Ph.D.
specialistka odpadového hospodářství
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Dětský domov, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1, jak 
zní přesný název našeho domova, má aktuálně 68 dětí při kapacitě 
65 (rodinky) + 6 (cvičné byty). Čtyři rodinné skupiny jsou na zámku, 
jedna rodinná skupina v budově s č. p. 392 (naproti zámku v areá-
lu), tři rodinné skupiny na třech různých adresách na Černém Mos-
tě a  jedna rodinná skupina v Ďáblicích. Cvičné byty jsou na zám-
ku, na Černém Mostě, na Střížkově a v Hostivicích. Startovací byty 
máme v Řepích, ale to je pro děti, které dokončí úspěšně přípravu 
na budoucí povolání a odchází od nás.

Máme devět dětí, které jsou na  seznamu „čekatelů“ na  přijetí 
nebo rozhodnutí soudu. Protože k nám děti svěřuje vždy soud. Oče-
káváme šest odchodů, ale za první pololetí jsem musel odmítnout 

Dětský domov Dolní Počernice
okolo 30 dětí a to z nedostatku kapacity. A v celé České republice, 
která má 140 dětských domovů (nepočítám diagnostické ústavy, 
výchovné ústavy a dětské domovy se školou), se najde již jen pár 
volných míst.

Mnoho akcí v prvním pololetí neproběhlo (článek z období za-
čátku karantény najdete na: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/
detsky-domov-koronavirus-covid-19-rozhovor.A200724_152706_
domaci_knn), ale jedna velká investiční akce nyní probíhá na  ná-
dvoří zámku, a tou je výměna povrchu. Původní projekt počítal se 
zámkovou dlažbou, ale po sladění s památkáři, bude konečným po-
vrchem štípaná žulová kostka. Štípané jsou i obrubníky. Po velkém 
rozbourání betonu se postupně vrství. Stavba začala 1. 7. a má být 
dokončena 31. 8. 2020. V  době, kdy máte již zpravodaj v  ruce, je 
jasno, zda byl termín dodržen. Protože je projekt dražší než původní 
zámysl, udělá se letos část před starým zámkem. O druhou etapu, 
s realizací v příštím roce, budu žádat na podzim.

Dalším významným krokem je detailnější rozpracování mého 
návrhu na  změnu využití zámku. Rád bych v  příštím roce „získal“ 
další byty a přestěhoval klasické rodinné skupiny. Na zámku by pak 
mohla vzniknout cvičná ubytovna – jednalo by se o děti před vel-
kou zkouškou samostatnosti ve cvičných bytech a rodinná skupina 
pro děti, které mají větší šanci na návrat do rodiny. Zde by mimo vy-
chovatelů byla i sociální pracovnice. Postupné převedení klasických 
rodinných skupin by pak mělo pokračovat i nadále. 

V neposlední řadě bych vás rád pozval na Běh Babího léta, který 
se poběží (snad) 5. 9. 2020 a pétanque jednotlivců je naplánován 
na 17. 10. 2020.

Děkuji všem za přízeň, dary a podněty. 

 Martin Lněnička, ředitel

VáS ZVE na
17. ročník Pétanque jednotlivců

v sobotu 17. 10. 2020 od 9:00 na hřištích v areálu Dětského domova

Hrací systém bude určen podle přihlášek – prosíme o zaslání do 14. 10. 2020.

Kategorie: ženy, muži, děti do ročníku nar. 2005

Občerstvení bude zajištěno, možnost dobrovolného příspěvku.

Předpokládaný konec v 19:00 hod.

Těšíme se na vás, tak se přihlaste.
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Děda Mládek

Ilegal Band
 Blue Cimbal / Last Station

pohádka Kyklopci - divadlo KaKá

Dogdancing s psíkem Tobíkem

a další…

Zámecký park Dolní Počernice, Národních hrdinů 3, Praha 9

Děda Mládek
11. 9. 2020

V. Počernické Pivobraní

11. 9. 202011. 9. 2020

Počernické Pivobraní
Babí Léto 2020

P
O
ČE

RNICKÉ PIVOBRA
N

Í

Stánky s gastronomickými pochoutkami
a několik českých mini-pivovarů

KONÁ SE ZA KAŽDÉHO POČASÍ
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Dětský domov v Praze 9 – Dolních Počernicích
vás zve na

22. ročník Běhu Babího léta
v sobotu 5. 9. 2020 v zámeckém parku

PŘIhLáŠKy: 
Předem na e-mailové adrese martin.lnenicka@dddp.cz nebo tel. 281930129.
V den konání od 9:15 hod., nejpozději 10 min. před startem dané kategorie. 

Drobnost pro každého, kdo dokončí běh.
První tři obdrží medaile, diplom a cenu.

Možnost více běhů u početných kategorií dětí = bere se jako fi nálový běh.
Startovné se neplatí, je možno dobrovolně přispět na platbu závodu.

Kontakt: Dětský domov, Dolní Počernice, Lněnička Martin,
tel.: 602/873 693, 281930129, e-mail: martin.lnenicka@dddp.cz

ČaS STaRTU     KaTEGoRIE     DéLKa TRaTě
10:00   dívky 2015 a mladší  60 m - rovinka
10:15   chlapci 2015 a mladší  60 m
10:30   dívky 2013 – 2014  220 m – 1x malý okruh
10:45   chlapci 2013 – 2014  220 m
11:00   dívky 2011 – 2012  460 m – 2x malý okruh
11:15   chlapci 2011 – 2012  460 m
11:30   dívky 2009 – 2010  460 m
11:45   chlapci 2009 – 2010  460 m
12:00   mladší žákyně 2007 – 2008 560 m – 1x střední okruh
12:10   mladší žáci 2007 – 2008  560 m
12:20   starší žákyně 2005 – 2006 560 m
12:30   starší žáci 2005 – 2006  1.120 m – 2x střední okruh

12:45    dorostenky 2003 – 2004, juniorky 2001 – 2002, ženy A 2000 – 1981, ženy B 
1980 – 1971, ženy C 1970 – 1961, ženy D 1960 a starší, ženy - přebor Dolních 
Počernic – ženy soutěží o putovní pohár      vše 1.250 m – 1x velký okruh

13:00   dorostenci 2003 – 2004, junioři 2001 – 2002   2.500 m – 2x velký okruh

13:20    muži A 2000 – 1981, muži B 1980 – 1971, muži C 1970 – 1961, muži D 1960 
a starší, muži – přebor Dolních Počernic soutěží o putovní pohár
vše 3.700 m – 3x velký okruh
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5.ročník.ročník    neděle   neděle 4.10.2020 hod.

Zámecký park v Dolních Počernicích 

* exhibice mistra světa Josefa Dresslera                               www.oazadopo.cz 

* program pro celou rodinu                                       www.praha-dolnipocernice.cz 

* pitný režim zajištěn zdarma        zásady první pomoci *      

* překážkové dráhy           sdružení Černí koně *   

* Škola kola – J. Dressler                                               bezpečnost na silnici * 

   se svým týmem vás naučí,                            dětský řidičák od Policie ČR * 

   jak správně kolo ovládat                       zdravé občerstvení dětí ZŠ a DD * 

   a mít z něj větší radost                                       losování o zajímavé ceny * 

 
Vezměte koloVezměte kolo, přilbu a přijďte si zařádit a dozvědět se, jak chránit své zdraví a bezpečnost. 

Dva soutěžní bloky  13-15,  15-17, losování na konci každého  bloku. 

Vítáni jsou všichni bez rozdílu věku. Koná se za každého počasí. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA                                          
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inzerce

 KLÁNOVICKÝ TRH SE STĚHUJE!

OD 5. 9. 2020
KAŽDOU SOBOTU

8 -12 HODIN

ŠESTAJOVICE 
ULICE TYRŠOVA

TRH
V ALEJI

VAŠI FARMÁŘI NA NOVÉM MÍSTĚ, 
STÁLE S VÁMI.

OBEC ŠESTAJOVICE

OD 9 HODIN 
ZAHRAJE KAPELA

PŘESKOPEC

Soukromá mateřská  
školka Andělská

Email:  
info@andelska.cz
Telefon:  
777 515 515
Adresa:  
Čenovická 1085,  
Praha 9 - Újezd nad Lesy

Poskytujeme individuální výuku 
vedenou profesionálními lektory  
s mnohaletou praxí s důrazem na 
laskavý přístup k rozvoji talentů 
každého jednotlivce.  

Příjemné prosluněné prostory v rodinné 
vile v Újezdu nad Lesy u Klánovického 
lesa s velkou klidnou zahradou  
a vlastním dětským hřištěm poskytují 
harmonický rámec pro výuku v naší 
Soukromé mateřské školce s prvky 
výuky lesní školky. Vyučujeme v malých 
skupinkách - třídy po 4 - 6 dětech. 

Zápis na  
nový školní  
rok zahájen

Soukromá  
mateřská  

školka  
Andělská

andelska A5 letak.indd   1 09.08.2020   20:49

vás čeká  na hřišti ve Svatoňovické ul. 

více na  http://www.oazadopo.cz/tenis-s-trenerem

o M L U V a

Některým domácnostem Dolních Počernic nebyly doručeny 
výtisky Dolnopočernického zpravodaje č. 5,6/2020. Při distri-
buci došlo omylem ke špatné domluvě dvou kolportérů. Jak-
mile byla chyba zjištěna (i díky zaslaným emailům dotčených 
domácností), byly zpravodaje obratem do  schránek dodány. 
Za uvedené nedopatření se omlouváme.

Pokud nenacházíte časopis 6x do  roka ve  své schránce, 
a dozvíte se o jeho distribuci např. od sousedů nebo z webo-
vých stránek, kam je pravidelně umisťována elektronická verze 
(https://praha-dolnipocernice.cz/dolnopocernicky-zpravodaj), 
dejte nám, prosím, vědět na tel. 281 865 754, 281 931 553 nebo 
na emailu zpravodaj@dpocernice.cz.

Výtisky zpravodajů jsou volně k odběru i na úřadě MČ, v in-
formačním centru a v místní knihovně.
 Redakce DPZ

UZáVěRKy DaLŠích ČíSEL ZPRaVoDaJE:
5. ŘÍJNA 2020 /VYJDE 30. ŘÍJNA/      1. PROSINCE 2020 /VYJDE 21. PROSINCE/

PŘíJEM InZERcE:
zpravodaj@dpocernice.cz 

tel. 281 931 553 nebo osobně v Místní knihovně Dolní Počernice, Stará obec 5
www.praha-dolnipocernice.cz


