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ZMČ Praha – Dolní Počernice 
schválilo na  svém zasedání dne 
16. 3. 2021 rozpočet MČ Praha – 
Dolní Počernice na  rok 2021. Pří-
prava tohoto rozpočtu proběhla 
za  standartních podmínek, jeho 
projednávání se však bez určitých 
obtíží neobešlo. Předesílám, že 
návrh rozpočtu byl řádně a  v  zá-
konné lhůtě zveřejněn a  nikdo 
z naší veřejnosti k němu nevznesl 
žádné připomínky. Sestavová-
ní rozpočtu předcházel nejprve 

Příkaz starosty, kterým byli vyzváni všichni členové samosprávy, 
zaměstnanci úřadu, ředitelé příspěvkových organizací MČ a před-
sedové komisí RMČ, aby do 31. 1. předložili své návrhy a požadav-
ky pro rozpočet na rok 2021. Veřejnost mohla své návrhy uplatnit 
v termínu, kdy je návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce.

Pouze při splnění těchto podmínek lze zodpovědně sestavit ná-
vrh rozpočtu a předložit jej k projednání Radě MČ, Finančnímu vý-
boru ZMČ a nakonec Zastupitelstvu. Návrh rozpočtu sestavuje eko-
nom našeho úřadu Ing. Michal Konejl spolu se starostou MČ. Velmi 
významné požadavky zařazuje do návrhu rozpočtu RMČ, která se 
v tomto případě řídí nedávno schváleným Akčním plánem. 

Bohužel se stává v posledních letech pravidlem, že někteří za-
stupitelé využívají poslední možný termín pro veřejnost k podání 
svých požadavků do rozpočtu a využívají i krajní možnosti vznášet 
své požadavky přímo při projednávání rozpočtu na  jednání ZMČ. 
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Na to mají ovšem plné právo, avšak velmi tím ztěžují jak projedná-
vání, tak schvalování rozpočtu, a to zejména v situaci, kdy se tyto 
požadavky pohybují v  řádu několika milionů Kč. O  smysluplnosti 
některých těchto požadavků lze polemizovat, ale v každém případě 
je zařazení takových požadavků do rozpočtu prakticky nerealizova-
telné bez jeho kompletního přepracování a  přepracování dalších, 
s  tím souvisejících dokumentů. To si naštěstí uvědomila nadpolo-
viční většina členů ZMČ a díky jejich racionálnímu pohledu na celou 
věc byl rozpočet schválen.

Nelze si nepoložit otázku, co tito nejmenovaní zastupitelé (a za-
stupitelky) svým nestandartním postupem sledují. Snad ztížit pro-
jednávání rozpočtu, zviditelnit se, prosadit své obtížně realizovatel-
né požadavky? Ale proč? Kdyby dodrželi podmínky příkazu starosty 
a vznesli své požadavky jako členové samosprávy v daném termínu, 
tak je dost času o nich diskutovat, vysvětlit si jejich (ne)opodstat-
něnost a snažit se alespoň část těchto požadavků uspokojit. Že tito 
nejmenovaní členové a členky ZMČ rozpočet na rok 2021 nepod-
pořili, je nabíledni.

Rád bych připomenul, že schválený rozpočet naší MČ na r. 2021 
zajišťuje bezproblémový chod naší MČ v letošním roce s poznám-
kou, že některé jeho kapitoly budou posíleny až ve  II. pol. r. 2021 
z fi nančních prostředků, které obdržíme od HMP jako navrácenou 
daň, kterou jsme odvedli z naší hospodářské činnosti.

Pokud by kdokoliv z obyvatel naší MČ měl zájem o bližší infor-
mace k rozpočtu na rok 2021, může kontaktovat mne nebo Ing. Ko-
nejla z ekonomického odd. ÚMČ. Rádi vám je poskytneme.

 Zbyněk Richter, starosta

ZAstUPiteLstVo Městské Části PRAHA - DoLNÍ PoČeRNice

UsNeseNÍ č. 15. 1 ze dne 16. 3. 2021

Návrh rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2021

- s c h v a l u j e 
1)
a)  rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2021 

v hlavní činnosti:
 objem příjmů 28604tis. Kč 
 objem výdajů 32583tis. Kč
 saldo příjmů a výdajů -3979tis. Kč 
 fi nancování (saldo tř. 8) 3979tis. Kč

b)  rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2021 
v hospodářské činnosti:

 výnosy 9993tis. Kč
 náklady 3764tis. Kč
 hospodářský výsledek 6229tis. Kč 
 zapojeno do rozpočtu MČ na rok 2021(pol. 4131) 4200tis. Kč
 zisk z předcházejících let

2)  rozpočet účelového fondu zaměstnanců MČ Praha - Dolní 
Počernice na r. 2021 v kč

Příjmy:   počáteční stav k 1. 1. 2021 210 332,38
Plánované příjmy: 2.5 % odvod mezd z HČ 224 600,00
   příjmy na úrocích 400,00
   ---------------------------------------------------------------
   příjmy celkem 225 000,00

Plánované výdaje: 
  příspěvek zaměstnavatele do PF 34 000,00
  příspěvek na stravování 106 000,00
  poplatek spořitelně 400,00
  dárkové poukázky Velikonoce, Vánoce 51 000,00
  rezerva 33 600,00
  -----------------------------------------------------------------------------
  výdaje celkem 225 000,00

Předpokládaný zůstatek fondu k 31. 12. 2021 210 332,38 Kč

- u k l á d á
a)  Radě MČ Praha - Dolní Počernice připravit v průběhu roku 2021 

podmínky a podklady pro participativní rozpočet a zařadit část-
ku 500 tisíc Kč do návrhu rozpočtu MČ Praha - Dolní Počernice 
na rok 2002 pro participativní rozpočet

b)  projednat v průběhu roku 2021 se sbormistryní pěveckého sou-
boru Rokytka paní Andreou Čančarovou Houfkovou fi nanční po-
třeby souboru v návaznosti na fi nanční možnosti MČ Praha-Dolní 
Počernice s maximální snahou požadavkům pěveckého souboru 
Rokytka vyhovět
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ČJeDNáNÍ RADy MČ PRAHA - DoLNÍ PoČeRNice

RMČ na svých jednáních od 3. 3. do 8. 4. 2021 

schválila
-  Dohodu o stanovení počtu tříd a počtu dětí v MŠ Duha 

na r. 2021/2022
-  objednávku na opravu dětského kolotoče na dětském hřišti 

u Rokytky
-  návrh rozpočtu MČ Praha - Dolní Počernice na r. 2021
-  úpravu rozpočtu MČ pořadové číslo 4

souhlasila 
-  s instalací závěsného galerijního systému na hřbitovní zeď 

v ul. U Koní
-  se stavebními úpravami rodinných domů dle podaných žádostí 

stavebníků
-  s koordinační situací pro obnovu SSZ na křižovatce Českobrodská 

x Národních hrdinů
-  s oplocením stanovišť kontejnerů na tříděný odpad 

v ul. Makovská a V Záhorském
-  s PD na výstavbu chodníku při Českobrodské ul. ve směru 

na Běchovice
-  s realizací projektu ZŠ Orangery na modernizaci a vybavení ZŠ 

v objektu MČ č.p. 312
-  s pronájmem prostor mezi čp. 5 a 6 za účelem stánkového 

prodeje ovoce a zeleniny

nesouhlasila se
-  zřízením ofi ciálních facebookových stránek MČ Praha – Dolní 

Počernice

pověřila
-  starostu svoláním mimořádného zasedání ZMČ 

pozastavila
-  činnost Krizového štábu v souvislosti s ukončením nouzového 

stavu

projednala
-  žádosti občanů a členů ZMČ o poskytnutí informací
-  žádost na prověření znečištění prostor PP Xaverovský háj při 

oplocení VÚ Běchovice
-  doručené materiály, týkající se opatření v nouzovém stavu
-  podněty občanů na neutěšený stav a zápach některých veřejných 

prostranství v MČ 

-  žádost dětského pěveckého sboru Rokytka o fi nanční podporu 
na činnost sboru

-  studii arch. Vrány na stavební úpravy a využití objektu MČ čp. 26

Upozorňujeme zájemce o podrobnější informace, že zápisy z jed-
nání RMČ a ZMČ jsou uveřejněny na webových stránkách MČ Pra-
ha - Dolní Počernice a v písemné podobě jsou dostupné na ÚMČ 
Praha – Dolní Počernice.

JeDNáNÍ ZMČ PRAHA – DoLNÍ PoČeRNice 
ZMČ na svém 15. zasedání dne 16. 3. 2021

schválilo
-  Rozpočet MČ Praha - Dolní Počernice na rok 2021
-  Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice 

na r. 2022–2026
-  Rozpočty příspěvkových organizací MČ Základní školy, 

Mateřské školy Duha a Oáza na r. 2021 a Střednědobé výhledy 
těchto příspěvkových organizací MČ na r. 2022-2026

-  Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových MČ základní 
a mateřské školy a Oázy

-  Žádost na Ministerstvo obrany ČR na opravu pomníku padlým 
občanům v I. světové válce

-  Memorandum k výstavbě nové ZŠ v Dolních Počernicích mezi 
Hlavním městem Prahou a MČ Praha - Dolní Počernice

uložilo 
tajemnici ÚMČ zajistit na základě návrhu Kontrolního výboru ZMČ 
vyplácení odměn fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitel-
stva a zaměstnanci městské části, za výkon funkce členů výborů, 
komisí a zvláštních orgánů obce.

V dalších projednávaných bodech programu ZMČ Praha - Dolní 
Počernice
neschválilo
-  návrhy na změny Jednacího řádu ZMČ
-  bezúplatný převod pozemků v areálu tenisu na Sokol Dolní 

Počernice z.s.

Při 15. zasedání ZMČ Praha – Dolní Počernice byl pořízen stenogra-
fi cký záznam z jednání, který je dostupný na webových stránkách 
MČ Praha - Dolní Počernice.

 kancelář starosty

Stenografi cký záznam – krok správným směrem
Při posledním zasedání zastupitelstva naší městské části, které se 
konalo 16. března 2021 (Zastupitelstvo č. 15), byl učiněn zkušební 
stenografi cký záznam jednání. 

V písemné podobě je tak zachyceno vše, co bylo na zastupitel-
stvu řečeno. Každý z  občanů si může na  internetových stránkách 
naší městské části text dohledat a seznámit se s ním. Považuji tento 
způsob zápisu za krok správným směrem, a to zejména z následu-
jících důvodů.

Na jednání našich zastupitelstev, ostatně stejně jako v celé spo-
lečnosti, můžeme často pozorovat určité napětí. Věřím, že doslovné 
zaznamenání toho, co kdo řekl, může vést ke zklidnění situace. 

V  prvé řadě povede k  odstranění diskusí na  téma, zda zápisy, 
které doposud byly jen heslovité, odrážejí skutečně a pravdivě prů-
běh jednání. Občané mají možnost se seznámit s tím, jaký má každý 
ze zastupitelů na danou věc názor a jak argumentuje. Myslím, že to 
povede rovněž ke kultivaci projevu zastupitelů. Každý ze zastupite-

lů se může vrátit k tomu, co sám řekl. Může se zamyslet nad tím, zda 
a jak napříště svůj proslov zlepšit. 

Postoje zastupitelů budou známy, budou transparentní a bude 
možné se k nim vracet. Dle mého soudu tak odpadne případné ší-
ření fám o tom, kdo takzvaně za čím stojí a jaké cíle sleduje. Tím, že 
stanoviska zastupitelů a  jejich slova budou zaznamenány přesně, 
mohou zmizet eventuální spekulace na téma, kdo skutečně hájí zá-
jem městské části. 

Osobně vidím největší přínos v tom, že zůstanou zaznamenány 
myšlenky a nápady, které nás vedly k určitým rozhodnutím. Některá 
témata se opakují a stává se, že se k nim vracíme znovu i po letech. 
V takovém případě bude dobré seznámit se (případně tak můžou 
učinit i  ti co přijdou po  nás) s  minulou argumentací zastupitelů 
na dané téma a s tím, proč bylo to které rozhodnutí přijato. Bude 
tak zachována kontinuita rozhodování a transparentnost. 

 JUDr. Petr Kšáda



4

Dozví se i občané v Dolních Počernicích,  
jak hlasuje jejich zastupitelstvo?

Povodňové cvičení Rokytka

Na Dívčích hradech se prohánějí koně Převalského

Přijde-li nová osobnost do zaběhlého prostředí, často si povšimne 
věcí, které nejsou běžné a na které si ostatní už zvykli. Záhy poté, 
co do zastupitelstva nastoupila dr. Kráčmarová, navrhla, aby bylo 
vždy jmenovitě zaznamenáváno, jak kdy kdo u  každého projed-
návaného bodu zastupitelstva hlasoval. V  řadě městských částí 
a i na magistrátě to je samozřejmostí, nikoli však v Dolních Počer-
nicích. Kdykoli v minulosti někdo s podobným návrhem přišel, vět-
šině se to nelíbilo. 

Se svým návrhem seznámila dr.  Kráčmarová zastupitele loni 
v červnu. Poprvé se o něm hlasovalo v září (ZMČ 13). Neprošel o dva 
hlasy. O  týden později jej zprostředkovala za  skupinu fyzických 
osob, občanů Dolních Počernic, Ing.  Samcová. Dostal se na  pro-
gram v prosinci (ZMČ 14) a opět nebyl přijat. Obratem byl podán 
znovu, tentokrát s širší podporou veřejnosti, a projednán byl v břez-
nu (ZMČ 15). Sice s nepříznivým výsledkem (6 zastupitelů hlasovalo 
pro, nikdo nebyl proti a 7 zastupitelů se zdrželo hlasování), ale za si-
tuace, kdy dva zastupitelé byli ze zdravotních důvodů nepřítomni. 

V úterý 30. března proběhlo Cvičení Rokytka, jehož účelem bylo prověřit připravenost měst-
ských částí, které leží „na Rokytce“ a jejího přítoku „ Říčanky“ pro případ povodní.

Akci organizoval správce toku Lesy HMP spolu s Krizovým štábem HMP. Hlavními osobami, 
které se zúčastnily cvičení, byli starostové dotčených obcí a městských částí. Pro informaci – 
tok Rokytky je dlouhý 36,2 km a plocha jejího povodí je 140km². Rokytka pramení v Tehovci 
a vlévá se do Vltavy v Libni za libeňským zámečkem. Říčanský potok pramení „kousek“ od Ro-
kytky v Tehově a vlévá se do Rokytky v Běchovicích cca 100m za Českobrodskou ulicí. Průměr-
ný průtok u ústí Rokytky je 0,39m³/sec, avšak v době povodňových stavů se její tok mění místy 
v nebezpečnou dravou řeku, jejíž průtok dosahuje při dvacetileté vodě cca 20m³/sec. Z toho 
důvodu je namístě, aby koordinace a informační sytém všech dotčených samospráv fungoval 
na 100%. Cvičení, trvající cca 4 hodiny, proběhlo úspěšně, případné připomínky byly posílány 
správci toku, který je vyhodnotí a napraví drobné nedostatky. V našem případě se cvičení zú-
častnil předseda povodňové komise a starosta naší MČ Zbyněk Richter.

 Zbyněk Richter, starosta

Téměř dvacetihektarová pláň na Dívčích hradech v Praze se v pondělí 19. 4. 2021 stala novým domovem koní Převalského. Z chovné stani-
ce v Dolním Dobřejově sem pracovníci Zoo Praha přepravili první čtyři klisny, k nimž by časem měl přibýt ještě hřebec. 

„Smyslem tohoto projektu je nejenom oživit historickou lokalitu, ale také za pomoci divokých koní, kteří budou spásat travní porost, přispět 
k tomu, aby se na ni vrátila původní společenstva rostlin a živočichů,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Důležité pro nás je i to, že Praža-
né na Dívčích hradech uvidí koně Převalského také v době, kdy v zoo budeme přestavovat jejich stáje a výběhy.“

„Posláním zoologických zahrad není jen zpříjemňovat volný čas svých 
návštěvníků, ale především chránit ohrožené druhy. Naše zoologická zahra-
da dlouhodobě zachraňuje koně Převalského, kterého se nám daří vracet 
i zpět do původní domoviny v Mongolsku,“ popisuje náměstek primátora 
hlavního města Prahy Petr Hlubuček. „Jsem rád, že nevyužitý pozemek 
na Dívčích hradech bude sloužit právě pro naše stádo koní Převalského a pro 
záchranu tohoto ohroženého druhu.“

Vypouštění koně Převalského se zúčastnil též starosta MČ Praha – 
Dolní Počernice Zbyněk Richter, který v současné 
době jedná s vedením Prahy a Zoo Praha o mož-
nostech umístění záchranného projektu pro chov 
zubrů V Dolních Počernicích. Více informací bude 
zveřejněno v dalším čísle DPZ.

Redakce DPZ    

Ještě týž den jsme vznesli stejný požadavek do programu ZMČ 16 
a věříme, že se podaří jmenovitého hlasování dosáhnout i v Dolních 
Počernicích.

Určitě už jste si všimli, že jednání zastupitelstva jsou nově za-
znamenávána stenograficky a že si tento záznam můžete stáhnout 
z webu MČ Praha-Dolní Počernice. Mohlo by se zdát, že takový zá-
znam je dostačující. Bohužel se ale stává, že ani v diskusi vyhlašova-
né postoje a přesvědčení jednotlivých zastupitelů se v následném 
hlasování nepromítnou. Například na ZMČ 14 někteří diskutující za-
stupitelé zmínili, že by ke jmenovitému hlasování neměli výhrady, 
ovšem následně svoje přesvědčení hlasem „pro“ nepotvrdili.

Chceme, aby rozhodování zastupitelstva bylo transparentní, 
aby občané viděli do rozhodování svých zástupců a abychom všich-
ni nesli za hlasování osobní, a nikoliv anonymní a skupinovou, od-
povědnost. Důvody jsou podrobněji uvedeny na videu: Zajímá vás, 
jak váš zastupitel hlasoval? – YouTube.

 Ing. Pavel Vermach, Ph.D.
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ARboRistické PRáce v zámeckém paku a v MČ

Nepodařený výlov Počernického rybníka

kácení stromů v období vegetačního klidu

V minulých číslech DPZ jsem informoval, že v intravilánu naší MČ budou provedeny 
zdravotní a výchovné řezy na alejových i  solitérních stromech. V současné době je 
tato akce již ukončena a koruny stromů dostaly novou podobu. Provedené arbori-
stické práce jsou důležité pro další, souměrný vývoj stromů a podporují jejich vitali-
tu a tím i dlouhověkost. Celá akce byla realizována za podpory grantového systému 
MHMP pro oblast životního prostředí. Vítaným pomocníkem pro stanovení počtu 
a lokalizace stromů byla Studie regenerace zeleně a Pasport stromů v Dolních Počer-
nicích. Tyto významné dokumenty máme zpracované díky finanční podpoře Revol-
vingového fondu Ministerstva životního prostředí. Žadatelem o grant a realizátorem 
akce byla spol. Bonsoft s.r.o., které touto cestou děkuji za provedenou práci.

Další akcí, která byla prováděna v posledních měsících, byl bezpečnostní a zdra-
votní řez stromového patra v zámeckém parku u nás v Dolních Počernicích. Akce byla 
financována z účelové dotace od MHMP a byla z velké části prováděna stromolezec-
kou technikou. Cílem prováděných prací bylo v  první řadě zajistit bezpečnost ná-
vštěvníků parku a upravit koruny stromů ve prospěch jejich dalšího vývinu. Bohužel 
zde musím konstatovat, že při detailní prohlídce ošetřovaných stromů byl zjištěn jejich horší stav, než jaký lze pozorovat ze země. Naším 
jednoznačným cílem je uchovat přírodní a kulturní památku zámecký park pro další generace. To však bude znamenat další a možná ne-
populární zásahy do stromového patra parku. Před námi nyní stojí velký úkol, a to zajistit zpracování nového dendrologického průzkumu 
parku, který stanoví, jaké další práce je nutno v souvislosti s rehabilitací stromového patra parku provést. Pokud k dalším zásahům v parku 
dojde, bude naše veřejnost dozajista vhodným způsobem informována.
 Zbyněk Richter, starosta

Naše veřejnost si jistě všimla, že se v závěru měsíce ledna za-
čala snižovat hladina Velkého Počernického rybníka. Tento jev 
sledoval jasný cíl, a  to výlov rybníka. Příroda však byla proti, 
neboť vypouštění vody provázely časté deště. Když k  tomu 
ještě přičteme vypouštění Podleského rybníka u  Uhříněvsi, 
tak bylo zřejmé, že výlov „počerňáku“ se neuskuteční. Podle 
informací správce rybníka Lesy HMP bude rybník vyloven 
v klasickém termínu v říjnu letošního roku. Dovolím si v této 
souvislost jednu technickou poznámku. V době rekonstrukce 
rybníka v r. 2006 byla vyvložkována odtoková roura od spodní 
výpusti do  vývařiště a  tím byl snížen průtokový profil roury. 
To má za  následek potřebu delšího času na  vypuštění vody 
pro výlov rybníka cca o 1 týden. Rybáři, a s nimi i veřejnost, se 
mohou těšit, že na podzim uvidíme v kádích opravdu pěkné 
kousky.
 Zbyněk Richter, starosta

Jak je v období vegetačního klidu běžné, jsou na náš úřad doručovány žádosti o pokácení stromů. 
Příslušným orgánem státní správy, které se k  takovýmto žádostem vyjadřuje, je ÚMČ Praha – Dolní 
Počernice a jeho pracovnice Daniela Novotná. Každá podaná žádost je posuzována na základě místní-
ho šetření, kterého se běžně účastní jako pozorovatel i starosta naší MČ Zbyněk Richter, v jehož gesci 
je m.j. i veřejná zeleň. V drtivé většině je řešeno odstranění vzrostlých stromů, které byly v minulosti 
nevhodně vysazeny a jak se říká, přerostly vlastníkům pozemků „přes hlavu“. Mnohdy jsou nebezpečně 
nakloněné, porušují základy a fasády domů, nadzvedávají chodníky a zídky oplocení, v horších přípa-
dech i narušují inženýrské sítě. Bohužel pod některými žádostmi se skrývá nechuť žadatelů uklízet spa-
dané listí z pozemků, okapů apod., byť se jedná o zcela zdravé stromy. V některých případech je nutno 
použít k (ne)povolování kácení odborné posudky, včetně tahových zkoušek a podobných důkazů.

Obracíme se proto na všechny občany, kteří si zakládají nové zahrady a uvažují o výsadbě stromů, 
aby se poradili s odborníky, kteří jim určí vhodné místo k výsadbě a pomohou vybrat i vhodný taxon 
(druh), který jim do budoucna nebude činit problémy. Usnadní si tak starosti sobě i úřadu, který oprav-
du odstranění stromů nepovolí, pokud to není výslovně nutné.
 ÚMČ Praha – Dolní Počernice
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MUDr. Pavel boček, stAN
Nová základní škola je v naší MČ naprostou nut-
ností. Proto skutečnost, že vedení MČ dokázalo 
mezi mnoha zájemci v Praze dosáhnout na fi nan-
ce pro stavbu nové školy, je velkým úspěchem. 
Projekt je zpracován renomovanou projekt. kan-
celáří, třídy prostorné, účelné, klidné prostředí, 

snadný přístup atd. Navíc je vše koncipováno tak, aby nedošlo 
k  přerušení výuky ve  stávajících prostorech. Neustálé obstrukce 
a často dost těžko uvěřitelné kroky Obecné školy dolnopočernické, 
povzbuzované hnutím Dolní 2018, jsou nyní již více v rovině poli-
tické, než prospěšné samotnému postupu. A to se děje i přesto, že 
všechny jejich připomínky k projektu a výstavbě jsou investorovi 
postupovány. Jen doufám, že současné děti v mateřských školkách 
nebudou rodiče rozvážet po okolí...

Je totiž více než pravděpodobné, že v době postcovidové eko-
nomická situace moc nových projektů v Praze nedovolí.

Danka exnerová, oDs 
Nová škola v  naší městské části je v  posledních 
měsících, a  i  v  posledních letech velmi diskuto-
vané téma. Na  tento dotaz musím jednoznačně 
odpovědět nejen jako občanka a  zastupitelka 
Dolních Počernic, ale zejména jako ředitelka zdej-
ší mateřské školy, že nová škola je přímo nutností 

vzhledem k narůstajícímu počtu obyvatel Dolních Počernic. Určitě 
by bylo dobré dát prostor v této souvislosti řediteli naší stávající zá-
kladní školy, aby se vyjádřil k  tomuto tématu, abychom si všichni 
uvědomili, jak velká je nutnost výstavby nové ZŠ.

ing. Jiří Falc, DoLNÍ 2018 
Téma nové školy rezonuje v DP od konce 90. let, 
kdy hygiena upozornila na  nevyhovující kon-
strukční systém obsahující azbest. Od  té doby 
bylo nastoleno několik řešení neuspokojivé si-
tuace: od  instalace vnitřního pláště (realizace 
v  90. letech) po  vizionářské náměty na  využití 

areálu statku č. 4 v ulici Nad Rybníkem jako prostoru pro školu.
Nová i  stávající škola musí být podřízena základnímu poslání, 

kterým je vzdělávání. Nová škola musí respektovat charakter místa 
a rozvoj městské části a jejích obyvatel. Vzhledem k předpokláda-
né a částečně již realizované masivní výstavbě v jižní části obce lze 
očekávat, že se počet obyvatel brzy přibližně zdvojnásobí. Proto by 
otázka měla znít „nové školy“.

Mgr. et Mgr. Petr Hartoš, oDs
Potřebujeme novou školu? Když položíme stej-
nou otázku našim školákům, jejich rodičům a uči-
telům, jakou asi dostaneme odpověď? Bude to 
většinové a hlasité „ANO“. 

Projekt nové školy pro Dolní Počernice je zda-
řilý a nabídne po všech stránkách lepší školní pro-

středí i klima. Důležité je připomenout, že pro kulturní a sportovní 
účely bude škola otevřená všem generacím. V  českých městech 
a vesnicích je škola tradičně nejvýznamnější budovou, kolem které 
se točí život obce. Nová škola bude silným pozitivním impulsem pro 

Mgr. tomáš V. F. Jirsák, kDU-ČsL
Novou školu potřebujeme! Už proto, že tu bude 
nejspíš stát a sloužit všem desítky či stovky let, za-
slouží si Dolní Počernice školu krásnou, moder-
ní, nadčasovou, ale integrující nejnovější peda-
gogické, architektonické i urbanistické trendy, 
jež bude perlou spoluutvářející centrum obce. To 

bohužel aktuální projekt vůbec nesplňuje. Mám k němu víc věc-
ných i estetických výhrad. Není ambiciózní a má řadu praktických 
vad. Jeho problematičnost je způsobena mj. tím, že nevzešel z ar-
chitektonické soutěže, a  hlavně mu nepředcházela dostatečně 
široká odborná a takřka žádná veřejná diskuse. Nebyl ani schvá-
len ZMČ! Odtud i nespokojenost mnoha spoluobčanů. Škoda! Snad 
se ještě podaří projekt vylepšit, jak si zaslouží.

PhDr. Drahoslava kráčmarová, Ph.D., 
DoLNÍ 2018
Škola patří k  nejdůležitějším institucím v  obci, 
proto nás nemůže překvapit, že se projekt nové 
budovy těší zvýšené pozornosti. Obec by měla 
být připravena občany zavčas a komplexně o pro-
jektu informovat a komunikovat s nimi - debaty 

o podobě školy jsou potřebné a přínosné, mohou přispět ke zkvalit-
nění projektu. Nelíbí se mi, že snahy o dialog ze strany občanů byly 
apriori vnímány jako snahy o zmaření projektu.

Osobně mám výhrady k  umístění budovy školy, která zbyteč-
ně atakuje obytnou zónu a vzdaluje se přirozenému centru obce. 
Současný návrh také navzdory zadání není zárukou, že po uvedení 
1. etapy do provozu bude akce dokončena jako celek, včetně de-
molic nevyhovujících budov z azbestu.

ing. Miloslav král, oDs
Přiznávám, že se mi na  tuto otázku ani nechce 
odpovídat. Těm, kteří jsou přesvědčeni, že novou 
školu nepotřebujeme, doporučuji zajít za panem 
ředitelem a  projít se s  ním po  budově druhého 
stupně. Již několikrát jsme museli prodloužit její 
životnost. Bohužel, několik rádoby „architektů“ 

soustavným odvoláváním zapříčinilo, že místo abychom začali sta-
vět, jsme stále na začátku. Je mi to velmi líto!!!

ing. tomáš Jílek, oDs
Určitě se nemýlím, když řeknu, že výstavba nové 
školy v naší městské části je naprosto nezbytná. 
A je jasné, že z hlediska termínů realizace už není 
možno zahájení výstavby odkládat. V  kontextu 
s tím, že se vlastně jedná o investici hl. m. Prahy 
je zřejmé, že jakékoli zásadní změny projektu by 

vedly k  odsunutí výstavby v  řádu roků. To považuji za  absolutně 
nepřijatelné. Ze svých zkušeností vím, že žádný projekt bezezbytku 
nenaplňuje představu všech dotčených subjektů, vždy je nutno při-
jmout určité kompromisy. Nejsem proti tomu, aby byly do projektu 
nové školy zapracovány (a to třeba i v průběhu realizace) ty účelné 
změny, které vlastní výstavbu neohrozí. Ale hlavně už začněme.

ZAstUPiteLé oDPoVÍDAJÍ
„Nová škola v naší městské části – váš názor?“

nás pro všechny. Nová škola přitáhne ty nejlepší učitele. Jako socio-
log a  táta dvou školáků navrhuji, že pro bono zajistím anonymní 
on-line průzkum. Projekt nové školy si to zaslouží! 
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JUDr. Petr kšáda, stAN
Nová škola v naší městské části? Samozřejmě ano! 
Je třeba si uvědomit, že se rovněž jedná o prak-
ticky trvalé využití pozemků v  centrální části 
Dolních Počernic. Budova nové školy bude tedy 
i naše vizitka pro příští desetiletí. Měla by vznik-
nout stavba, která bude po všech stránkách kva-

litní a zkrášlí naši městskou část. Měla by vystoupit z průměrnosti, 
mít větší přesah a měla by přijmout současný estetický trend. To vše 
proto, aby se nestala jen další špatně využitou příležitostí. Budova 
školy není socha, která když se nám přestane líbit, tak ji dáme jinam 
nebo ji přesuneme do lapidária. Věřím snaze Reginy Novotné, Jose-
fa Nožičky a všech dalších lidí z jejich iniciativy, že usilují o to, aby 
naše vizitka příštím generacím byla nadčasová, důstojná a hezká.

doc. PhDr. iva Poláčková Šolcová, 
Ph.D., DoLNÍ 2018
Nová škola není „jen“ o  nové budově, která je 
potřeba, a  která, věřme, ovlivní i  reálný prožitek 
dětí a  dalších aktérů z  pobytu ve  školním pro-
středí. Nová škola je i příležitostí k reflexi a změ-
nám v  systému základního vzdělávání, který mi 

podobně, jako stávající budova ZŠ, připadá provizorní, přecpaný 
až nezdravý. Jako VŠ pedagog doufám, že nová škola bude přede-
vším otevřeným prostorem plným inspirativních lidí, že bude umět 
probudit v dětech a jejich prostřednictvím v celé komunitě zájem 
a touhu po poznání, motivovat je k řadě tvůrčích činností a malých 
i velkých objevů. Poznání prokazatelně lidem přináší pocity štěstí, 
tak snad bude nová škola silným a živým pramenem štěstí pro nás 
všechny. 

Zbyněk Richter, oDs
Na projekt nové školy bylo vydáno územní rozhod-
nutí, ale to dosud nenabylo právní moci, neboť se 
do tohoto rozhodnutí odvolalo 15 našich občanů, 
sympatizujících s platformou Obecná škola dolno-
počernická. Jejich postup považuji za krátkozraký 
až fatální a  bude mít za  příčinu, že se realizace 

projektu opozdí o 1-2 roky. Prosadit výstavbu nové školy u nás mne 
stálo mnoho úsilí a diplomacie. Naše ZMČ schválilo znění Memoran-
da mezi naší MČ a HMP, které je vyvážené i ve vztahu k odpůrcům 
projektu. Budeme však potřebovat i další školu a školku v jižní části 

Petr stránský, oDs
Očekávám, že všichni naši občané chtějí novou 
moderní základní školu, chtějí to i  všechny vo-
lební strany v našem zastupitelstvu. S výhradou 
DOLNÍ 2018, ta ji v  programu nemá. Minoritní 
skupina občanů bydlících u budoucí ZŠ má stále 
opakující se připomínky ke  zpracovanému pro-

jektu. Má tzv. námitky, odvolává se a využívá procesní způsob, jak 
stavbu zbrzdit či oddálit.

Jen lehce rekapituluji, co je připraveno: např. schválené zadání, 
několik veřejných slyšení s občany, projektová dokumentace, vyda-
né nepravomocné územní rozhodnutí. To vše na základě konsenzu 
odborníků - projektantů, učitelů, ředitelů jako provozovatele a hlav-
ně toho, kdo to financuje - HMP.

Prosím, podpořme dokončení nové ZŠ, která navazuje na úspěš-
ný projekt rozšíření naší MŠ.

Mgr. Jan Šroubek,  
PRo Dolní Počernice
Mám na zdejší školu krásné vzpomínky, ale asi se 
všichni shodneme na tom, že ve stávající podobě 
již neodpovídá potřebám rozvíjejících se Dolních 
Počernic. S ohledem na přerušené územní řízení 
zůstává otázkou, kdy a  v  jaké podobě se podaří 

školu vystavět. Vedení obce a  zejména pan starosta se dlouhodo-
bě snaží zajistit nejen finanční prostředky, ale v poslední době také 
politickou vůli vedoucí k výstavbě, za což mu děkuji. Před osmi lety 
jsem si naivně myslel, že postavíme novou školu hned, ale byl to vel-
ký omyl, za který se musím omluvit. Nyní bych považoval za velký 
úspěch, kdyby se do konce tohoto volebního období (10/2022), po-
dařilo dokončit projektovou přípravu stavby. 

ing. Pavel Vermach, Ph.D.,  
DoLNÍ 2018
Investorem stavby 41505 ZŠ Praha-Dolní Počerni-
ce je hl. m. Praha. Veškeré koordinace v rámci pro-
jektové přípravy řešila úzce Rada MČ. Zastupitel-
stvu projekt v žádné fázi nepředložila, a to ani při 
výběru úvodní studie. Veřejnou diskusi otevřela 

až iniciativa tzv. Obecné školy, které patří dík za snahu o zkvalitnění 
záměru. 

Každý si může dohledat smlouvu DOH/21/04/006466/2019, 
z které je zřejmé, že existuje ještě jeden projekt z období, kdy byla 
investorem městská část. V roce 2011 se ale bohužel zastupitelstvo 
své pozice zřeklo (viz ZMČ 8.8 / 26.9.2011; ZMČ 7.4 / 1.8.2011). Po-
drobnosti jsou uvedeny ve stenografickém záznamu ZMČ 15 v části 
8., kde jsou také citovány názory občanů, s kterými se do značné 
míry shoduji. 

Štěpánka kratochvílová,  
PRo Dolní Počernice
O výstavbě nové školy se u nás v obci hovoří roky. 
V  posledních letech jsme se všichni začali těšit, 
protože byla schválena nemalá dotace na výstav-
bu školy. Bohužel tento projekt je stále napadán 
a blokován. Všichni máme samozřejmě určitě tu 

nejlepší představu, jak by škola měla vypadat. Důležité je, že projekt 
je vymyšlen tak, aby se nemusela přerušit výuka II. stupně. Asi nikdo 
z nás, jak pedagogů, tak rodičů si nepřeje rozpustit druhý stupeň 
a dojíždět do okolních škol. Žáků každoročně přibývá. Díky patří ře-
diteli školy, který celou situaci zvládá řešit. S novým školním rokem 
vždy překvapí pedagogický sbor i žáky. Vždy se mu podaří vymyslet 
nějaká úprava, aby mohl přijmout všechny nové žáčky a zároveň se 
snaží zajistit pohodlí všech. Škola ale není nafukovací. Jinými slovy 
škola už opravdu praská ve  švech. Nezbývá nám všem nic jiného 
než doufat, že se podaří v obci nová škola vybudovat. 

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

Dolních Počernic, o čemž již nyní jednám s městem. Je obtížné něco 
budovat, ale snadnější je to bořit. Přál bych těm, kteří podali odvolání 
do Územního rozhodnutí, aby si vyzkoušeli to první!
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„DeN ZeMě“ a „UkLiĎMe Česko“
15. - 29. 3. 2021

Jako každý rok se naše MČ připojila ke kampani Den 
Země a Ukliďme Česko úklidovými akcemi na veřej-
ných prostranstvích. V parcích, okolo rybníků, podél 
cyklostezek, v okolí železniční trati a na řadě dalších 
míst se bohužel neustále objevují nové a nové od-
padky po  nezodpovědných osobách, které svým 
chováním ničí naše krásné prostředí.

Těší nás, že je zde spousta aktivních jedinců 
(často i celé rodiny s dětmi), kteří to nechtějí nechat 
jen tak a  sami aktivně vyhledávají ob-
lasti a místa někdy přímo zamořená od-
padky. A  hlavně jsou ochotni sami při-
ložit ruku k dílu. Příkladem jdou kromě 
starousedlíků také „nově přistěhovalí“ 
občané z  oblasti Dercsenyiho ulice, je-
jichž úsilí vedlo k vyklizení nemalé části 
přilehlého okolí.

Příspěvková organizace Oáza za-
jistila distribuci pytlů a  rukavic na  in-
focentru a  zřídila také několik „pyt-
lomatů“, kde si tyto pomůcky mohli 

pomocníci sami vyzvednout. Pak už bylo jen na ka-
ždém z nás, aby se zapojil do uklízení podle svých 
časových možností a poté identifi koval místo, kde 
se nasbíraný odpad nachází.

Během dvou týdnů se postupně nasbírala 
skoro stovka pytlů s odpadem včetně desítek pne-
umatik a  různého stavebního odpadu, o  jejichž 
odvoz a  likvidaci se postarala Oáza ve  spolupráci 
s MČ Praha – Dolní Počernice a v jednom případě 

i s MHMP.
Věříme, že tato prospěšná činnost 

má i  své výchovné účinky a  pohoze-
ných odpadků bude v  budoucnu čím 
dál méně. A povznášející pocit z vlast-
ního přičinění za to stojí především.

Všem, kteří nám s úklidem pomoh-
li, ať už jednorázově či opakovaně, patří 
náš velký dík.

Za Oázu Dolní Počernice 
Markéta Brožová

Ukliďme Česko – úvaha starosty
Vážení spoluobčané,
děkuji vám všem, kteří jste se zúčastnili nebo ještě zúčastníte akce 
Ukliďme Česko. Tato záslužná činnost, hraničící někdy až s dobro-
družstvím, je pro naši přírodu nedocenitelná. Jsou mezi námi ob-
čané, kteří na úklid berou i své děti, a to považuji za úžasnou věc, 
protože ty děti budou vychovány v respektu k přírodě a její ochraně 
a zůstane to v nich po celý život. Bohužel při této činnosti se setká-
váme se smíšenými pocity těch, kteří se vydali uklízet do nejzazších 
koutů naší MČ. Na jedné straně je to dobrý pocit z vykonané práce 
ve prospěch naší přírody a veřejných prostranství, na druhé straně 
je to pocit zklamání a zmaru, že mezi námi žijí lidé, kteří používají 
naši přírodu jako smetiště a nerozpakují se všude odhazovat odpad 
všeho druhu, nedopalky cigaret počínaje, PET láhvemi, kelímky, 
sklem, kabely, stavebním materiálem a pneumatikami konče. Naší 
MČ vznikají nemalé fi nanční náklady na likvidaci nasbíraného od-
padu, které bychom mohli využít smysluplněji. Já sám jsem se této 
akce aktivně zúčastnil čištěním koryta Rokytky a úklidem svahu pod 
ulicí Nad Rybníkem na Vinici. Tento svah používají někteří obyvatelé 
této ulice jako svoji soukromou skládku, na které jsme nasbírali ob-
rovské množství domovního odpadu z přilehlých objektů. Stavební 
odpad, kterého je ve svahu nejvíce, již bohužel bez použití drahé 
mechanizace odstranit nelze. Přál bych těm, kteří všude odpadky 

odhazují, aby si šli také jednou zkusit je též uklízet. Možná, že by pak 
své chování změnili. Přitom odpadové hospodářství hl. m. Prahy, 
tedy i naší MČ, má mnoho způsobů, jak tříděný, netříděný i stavební 
odpad likvidovat. Doufejme tedy, že za rok bude situace lepší.

 Zbyněk Richter, starosta

Modernizace světelné signalizace na křižovatce 
Českobrodská x Národních hrdinů
Investor – Technická správa komunikaci (TSK Praha), od 22. 4 2021 do 20.5.21 realizuje stavební úpravu světelné signalizace na naší 
hlavní křižovatce  při ul. Českobrodská. Dodavatel omezí částečně průchod a průjezd tímto místem po dobu stavby. Cílem je mimo 
modernizace světelné signalizace také mírná korekce šířkových poloměrů, které mají zlepšit průjezdnost křižovatky.

Vybraný dodavatel stavby je společnost Swarco traffi  c CZ s.r.o.  Petr Stránský
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NoVá stŘecHA na sladovně pivovaru č.p. 3

Komunitní centrum – č.p. 366 (potřetí)

V minulém roce se podařilo vedení naší městské části zajistit účelovou vázanou dotaci ve výši 1.400 tis. Kč 
na rekonstrukci části střechy pivovaru – sladovny č.p. 3. Stávající stav původní lepenkové střechy byl nevy-
hovující, lokálně i začalo zatékat. Po projednání s Národním památkovým ústavem Praha, bylo rozhodnuto 
o krytině plechové. Standardní veřejná zakázka umožnila vybrat dodavatele této stavby společnost: MS 
REAL-reality s.r.o, IČO: 266 83 067, která v těchto dnech stavbu dokončuje. Projekt na stavbu zpracoval arch. 
Jan Hájek, který také vykonával i autorský dozor.

 Petr Stránský

S radostí dnes mohu psát, že dodavatel, vybraná společnost ING Bau s.r.o., plní časový 
harmonogram postupu realizace na celkové výstavbě komunitního centra – v č.p. 366. 
Lépe to vystihuje přiložená fotografi e. Nyní probíhá stavba střechy a práce HSV (hrubá 
stavební výroba). Současně je i průběžné zajištěno dílčí fi nancování z operačních pro-
gramů prostřednictvím HMP. Termín na dokončení celé stavby je stanoven na září 2021.

Po dokončení stavby zde bude provozováno komunitní centrum s bohatým volno-
časovým programem naší příspěvkovou organizací OÁZA. Ta již prostřednictvím MČ 
Dolní Počernice podala žádost na fi nancování budoucího provozu komunitního centra.

 Petr Stránský

Rekonstrukce čp. 26 – ul. Národních hrdinů
Tento objekt je v majetku MČ Praha – Dolní Počernice. Jedná se o do-
mek po levé straně ul. Národních hrdinů, těsně před mostem přes 
Rokytku. Jeho původním vlastníkem byl pan Josef Polívka a obýval 
ho se svojí rodinou. V r. 1997 získala naše MČ tento dům od paní 
Polívkové za protislužbu jejího bydlení v čp. 470 (objekt MČ). Od r. 
1999 byl dům pronajat za symbolickou cenu tehdejšímu o.s. POČIN, 
které zde provozovalo do r. 2016 klub pro mládež a čajovnu.

V letošním roce se nám podařilo získat z rozpočtové rezervy hl. 
města Prahy 4 miliony Kč a rozhodli jsme se na základě pozitivních 
ohlasů veřejnosti při konání veřejného Fóra Zdravé MČ Praha – Dol-
ní Počernice zde vybudovat tzv. nízkoprahový klub mládeže, který 
v naší MČ dosud chybí.

Architekt Jan Vrána vypracoval pro MČ studii, kterou vám před-
kládáme v přiložené obrazové dokumentaci. Ke studii se pozitivně 
vyjádřil i Ing. arch. Kašička CSc. a tak připravujeme projekt pro sta-
vební povolení.

V tomto objektu vzniknou tři klubovny pro volnočasové, spor-
tovní a společenské aktivity mládeže. Stavba bude řešena ve stáva-
jícím půdorysu objektu a bude využito i podkroví a přilehlá zahrada 
s herními prvky. Součástí stavby bude i prostor pro klubové občer-
stvení s kavárnou a terasou do zahrady a rovněž i sociální zázemím.

Rada MČ zatím nerozhodla, kdo bude toto zařízení provozovat. 
Nabízejí se dvě možnosti:

1. Městská část vybuduje hrubou stavbu a vybere nájemce, kte-
rý rekonstrukci dokončí na vlastní náklady a bude platit MČ mini-
mální nájem.

2. MČ zrealizuje celou stavbu a vybere zájemce na provozování 
tohoto zařízení. V tomto případě by nájem za komerční využití byl 
podstatně vyšší.

V současné době čekáme na vyklizení vnitřních prostor býva-
lým nájemcem a těšíme se na brzké zahájení realizace stavby. 

 Ing. Miloslav Král, zástupce starosty
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Park U Čeňku – iii. etapa
Lokalita III. etapy Parku v Čeňku o rozloze 24,6 ha se nachází na ka-
tastrálním území Dolní Počernic, mezi rybníkem Martiňák a severní 
částí naší MČ. Naše veřejnost je prostřednictvím Dolnopočernické-
ho zpravodaje průběžně informována o  průběhu prací na  parku 
U Čeňku.

V případě III. etapy se jedná o  jižní část parku, která bude na-
vazovat na  stávající rekreační zónu s  dětskými hřišti a  fit parkem 
pro dospělé. Na upravené břehy rybníka Martiňák budou navazovat 
kvetoucí louky s výsadbou, která navodí dojem divoké přírody.

Při revitalizaci rybníka Martiňák a budování přídatných vodních 
ploch bylo přemístěno více jak 2000 m3 zeminy, ze které byla navr-
šena až 5m vysoká duna. Tu ocení zejména děti, jako obrovské pří-
rodní pískoviště. Zajímavé jsou kamenné stupně, které na této duně 
byly usazeny po dohodě starosty naší MČ s  Ing. Karneckim z OCP 
MHMP. Impuls k  této akci však dal kameník 
počernický pan Josef Borecký, který již ne-
potřebné kameny městu nabídnul a po spo-
lečné domluvě je i  osadil na  místo. Jak se 
osvědčí, budou muset posoudit návštěvníci 
parku sami. 

III. etapa je pojata krajinářsky, a proto se 
zde plánují výsadby lesních remízků, osáze-

né především duby, lípami, javory, habry, třešněmi a jinými listnatý-
mi i jehličnatými stromy.

Plochy luk a podél komunikace budou osázeny solitérními stro-
my a alejemi.

V  současné době je téměř před dokončením páteřní stezka, 
která začíná poblíž křižovatky ulic Dercsenyiho a Madarova a končí 
novým dřevěným mostkem přes potok Chvalka. Součástí stezky je 
i kamenný brod a dřevěné molo.

V další etapě rekonstrukce vznikne propojení mezi ulicemi Ma-
darova a Nár. hrdinů, podél golfového hřiště. Bude se jednat o stez-
ku pro pěší, cyklo a hypostezku s možností pokračovat až do Xave-
rovského háje.

Dokončením III. etapy vznikne v Praze nový multifunkční pro-
stor pro sport a rekreaci, který bude sloužit i obyvatelům Dolních 

Počernic.
Ještě stojí za zmínku, že 1. studii k reali-

zaci Parku v  Čeňku vypracoval v  roce 2004 
Ing. arch Jan Mayer, který se rovněž zaslou-
žil se skupinou umělců „Tvrdohlaví“ v r.1988 
o počátek rekonstrukce našeho Zámeckého 
parku.

 Ing. Miloslav Král, zástupce starosty 

komunikace pro pěší a cyklisty
Dlouhodobě plánované pěší propojení při ulici Českobrodská mezi areálem PRO-DOMA a s.r.o. Hyundai Centrum má hotovou projektovou 
dokumentaci. Investorem je Technická správa komunikací. Počítá se s povrchem z asfaltového betonu o šířce 2 m v délce 248 m. Pokud 
se tato stavba zrealizuje ještě tento rok, tak jak uvádí průvodní zpráva, bude se jednat o dlouhodobě kýžené propojení Dolních Počernic 
a Běchovic pro pěší a cyklisty. 

Koordinační situace pěší komunikace je k nahlédnutí na stavebním odd. úřadu MČ  Mgr. Jan Šroubek

Veřejné osvětlení
Vážení spoluobčané,
možná jste zaznamenali, že v ul. Madarova jsou pokládány kabely pro nové veřejné 
osvětlení této ulice. Vzhledem k tomu, že ulice je čím dál tím více frekventovanější 
i po setmění, iniciovalo vedení naší MČ na MHMP realizaci této akce. Věříme, že nové 
VO přispěje k bezpečnosti chodců i cyklistů, kteří tuto ulici používají při návštěvě par-
ku U Čeňku s možností návštěvy dalších přírodních zajímavostí v  lokalitě mezi Dol-
ními Počernicemi a sídlištěm Černý Most. Osvětlení Madarovy ulice bude napojeno 
na systém VO v hl. m. Praze bez finančního dopadu na naši MČ. V této souvislosti in-
formujeme, že se podařilo přepojit i osvětlení celého našeho zámeckého parku taktéž 
na soustavu VO v hl. m. Praze, takže veškeré související náklady jsou hrazeny městem.

 ÚMČ Praha – Dolní Počernice
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oáZA PoMáHá

Praha pomůže seniorům s omezenou pohyblivostí – na očkování 
je odvezou mikrobusy na zavolání

OÁZA v rámci služeb pro seniory během počátku roku pomohla 
asi třiceti lidem s registrací na očkování. Mimo jiné jsme zatím 
(do  termínu uzávěrky zpravodaje) odvezli 22 seniorů na  první 
očkování a 5 seniorů i na očkování druhé. 

Velmi nás potěšila odezva na Facebooku od paní Havlínové, 
která nám děkovala za odvoz (tam i zpět) jejího otce na očková-
ní.  Jsme rádi, že můžeme někomu usnadnit život v této nepří-
větivé době.

 Tomáš Král

Hlavní město Praha schválilo rozšíření nabídky služeb tzv. mikrobusů na  zavolání, které vozí osoby s  těžkým zdra-
votním postižením. Díky částečnému uvolnění kapacit v souvislosti s celkovým snížením mobility obyvatel v rámci 
pandemických opatření bude možné využít tyto mikrobusy i pro odvoz seniorů nad 70 let (s omezenou pohyblivostí) 
a seniorů nad 80 let (bez omezení) na očkování a zpět.

„Rádi bychom co nejvíce zjednodušili našim seniorům možnost se 
bez problémů nechat naočkovat proti koronaviru. Ne každý se může 
snadno dopravit do  nejbližšího očkovacího centra nebo nemocnice 
pomocí běžné MHD. Proto nyní nabídneme těmto skupinám spoluob-
čanů dočasně uvolněnou kapacitu v našich mikrobusech na zavolání, 
které běžně vozí pouze těžce zdravotně postižené,“ uvádí náměstek 
pražského primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

„Služba bude fungovat standardně jako dosud, kdy je potřeba si 
mikrobus v dostatečném předstihu telefonicky nebo e-mailem objed-
nat. Nově budou moci této služby využít i senioři s omezenou pohyb-
livostí nad 70 let a také všichni senioři nad 80 let, přičemž při převozu 
na očkování do očkovacích centrem nebo nemocnic se prokážou ob-
čanským průkazem, při cestě zpět pak potvrzením o očkování,“ popi-
suje fungování této novinky ředitel ROPID Petr Tomčík. Rozšířená 
přeprava seniorů na očkování bude platit do konce letošního roku.

V současné době provozují mikrobusy na zavolání společnosti 
Societa a  Handicap-Transport. V  zájmu zvýšení počtu provozova-
ných vozidel, jejich lepšího využití a zvýšení operativnosti této služ-
by se aktuálně soutěží noví provozovatelé s předpokladem zahájení 
provozu v nové podobě cca od začátku roku 2022.

 Ing. Filip Drápal, tiskový mluvčí ROPID

kontaktní údaje pro objednání mikrobusu:
E-mail:  dispecink@societa.cz (odkaz odešle e-mail), 

autodoprava.popelar@centrum.cz (odkaz odešle e-mail)
Telefon: 274 772 290, 778 007 858, 602 267 040

Pobyt v lázníchPobyt v lázních
Praktická informace pro ty, kdo by chtěli do  lázní v  letošním 
roce: státní voucher do lázní zvýhodňuje pobyt v českých láz-
ních o 4 000 Kč na osobu. 

Příspěvek od  státu je vázán na  pobyt v  ofi ciální lázeňské 
oblasti v  registrovaném lázeňském zařízení. Některé lázně 
už však dosáhly horního limitu pro čerpání dotace, proto už 
u nich není možné státní poukaz využít.

Podmínky uplatnění státního voucheru do lázní:
• pobyt bude realizován v českých lázních
• výše podpory je 4 000 Kč na osobu a pobyt
• pobyt s minimální délkou 6 nocí a alespoň 5 procedurami
• pobyty realizované a uhrazené do 31. 12. 2021
• pro pojištěnce českých zdravotních pojišťoven
• pobyt v zařízeních poskytujících komplexní lázeňskou péči
• nelze ho kombinovat s jinými slevami a kredity

Další informace naleznete na webové adrese 
www.statnipoukaz.cz
 MUDr. Pavel Boček

iNFoRMAce
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Na Jaroslava Řízka se nedá zapomenout

Vzpomínka na pana Miloše Novotného
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Dne 12. 2. 2021 nás opustil 
ve  věku 87 let pan Jaroslav Ří-
zek, velký sportovec, dlouholetý 
občan Dolních Počernic a  jeden 
z nejšikovnějších řemeslníků, kte-
ré jsem kdy poznal. V padesátých 
letech minulého století si posta-
vil vlastní dům na „plácku“ před 
Svorností, kde se předtím konaly 
poutě a posvícení ku potěšení po-
černických dětí. Jaroslav Řízek byl 
profesí zámečník a  prakticky až 
do odchodu do důchodu pracoval 
v ČKD jako specialista v oboru svá-
ření. Brzy se také stal členem míst-
ního Sokola, kde si našel neotřesi-
telné místo v brance fotbalového 
oddílu a později se uplatnil v poli 
jako centrhalv, dnes bychom řekli 

stoper. Souběžně s fotbalovou kariérou se zapojil také do místního 
oddílu košíkové a později i do volejbalu. V pozdějším věku se pak 
zdatně oháněl tenisovou raketou na místních tenisových kurtech.

Rád bych vzpomenul na některé zážitky, které se pojily s  jeho 
sportovní kariérou. Tak jako nebylo pochyb o jeho fotbalovém umě-
ní, nemohlo být pochyb ani o jeho umění basketbalovém. Pamatuji 
se na příhodu, kdy naše družstvo košíkové hrálo svůj zápas v Uh-

Úřad MČ Praha – Dolní Počernice 
ke  vší spokojenosti dlouhodobě 
spolupracoval s  grafickým ateli-
érem Citadela. Díky této spolu-
práci vznikly dvě knihy o  Dolních 
Počernicích – první vyšla v  roce 
2007, druhá (věnovaná pouze dol-
nopočernické historii) byla vydána 
v  roce 2013. Obě tyto publikace 
se těšily (a  stále těší) velkému zá-
jmu čtenářů – nejen informacemi 
v nich obsaženými, ale i velmi zda-
řilým grafickým pojetím. Od  roku 

2014 je studiem Citadela graficky zpracováván i Dolnopočernický 
zpravodaj, za  jehož podobu se vůbec nemusíme stydět, spíše na-
opak, jsme na něj pyšní.

V  březnu tohoto roku nás velice zarmoutila zpráva o  náhlém 
skonu zakladatele a  jednatele grafického ateliéru Citadela – pana 
Miloše Novotného. Chtěli bychom touto cestou poděkovat a  roz-
loučit se s příjemným a vstřícným profesionálem, jakým pan Miloš 
Novotný byl. K  osvětlení osobnosti připojujeme i  rozloučení jeho 
dlouholetého přítele pana Jakuba Rumla.

 Redakční rada DPZ

Ve středu 3. 3. 2021 zemřel můj kamarád, šestasedmdesátiletý vý-
znamný výtvarník, malíř a spisovatel, který se zasloužil o grafickou 
podobu titulu-loga prvních, ještě samizdatových Lidových novin 
v roce 1987. Můj otec Jiří Ruml v té, již trochu uvolňující se době, 
přišel s nápadem obnovy Lidovek v duchu první republiky po vzo-
ru Adolfa Stránského. Šéfredaktorem se stal právě Jiří Ruml a jeho 

zástupcem Rudolf Zeman, za což byli později oba zavřeni a tátu pro-
pustili až 26. 11. 1989, jako posledního politického vězně. A já jsem 
požádal mého kolegu z tiskárny ve Slezské ulici Miloše Novotného, 
aby graficky upravil titul Lidovek v duchu toho původního. Redakce 
byla vlastně virtuální, sice se redakční rada v čele s Václavem Hav-
lem, Jiřím Diensbierem či Ladislavem Hejdánkem a dalšími scházela 
u nás v malém bytě ve Vršovicích a většinou s sebou všichni přitáhli 
také svoje nasazené ochranky, nicméně atmosféra ve skupině dopi-
sovatelů byla vynikající. 

Po  revoluci se pan Miloš Novotný osamostatnil a  založil po-
stupně dvě grafická studia – Leonardo a Citadelu. Za svojí stateč-
nou činnost pro Chartu 77 byl v roce 2015 oceněn vyznamenáním 
za třetí odboj, neboť byl také stíhaný Státní bezpečností vzhledem 
k distribuci Lidovek a jiných tiskovin. Současně se po celý život vě-
noval ve  své tvorbě rodnému Domažlicku a  tradicím chodského 
lidu. Zasloužil se o výstavbu pomníku na Baldově ve tvaru kalicha 
a napsal řadu historických studií, mimo jiné knihu Bitva u Domažlic, 
za kterou byl odměněn, spolu s Jiřím Krutinou, Cenou spisovatele 
Jaroslava Golla. 

Čest jeho památce. 
 Jakub Ruml, signatář Charty 77

lířských Janovicích. Jarda někde nechal svůj registrační průkaz, tak 
hrál načerno na průkaz MUDr. Evžena Čecha. Oba měli již málo vla-
sů, tak jsme byli přesvědčení, že soupeř ani rozhodčí nic nepoznají. 
Bohužel Jarda soupeři nastřílel za první poločas 20 bodů, což bylo 
všem podezřelé a jali se prověřovat registrační průkazy. Mysleli to-
tiž, že jsme si vypůjčili hráče z nějaké vyšší soutěže. Samozřejmě to 
prasklo a já jako vedoucí a Jarda jako hráč jsme dostali od basket-
balového svazu náležitý trest. Druhá historka se váže k tenisu. Jarda 
si v  pokročilém věku stěžoval, že už nemůže ani pořádně chodit. 
Najednou se mu podařilo doběhnout jeden těžký balon a úspěšně 
ho vrátit. Všichni jsme mu začali vyčítat, že si stěžuje na nohy a pak 
najednou běhá jako zamlada. Jeho lakonická odpověď byla překva-
pivá: „Já nemůžu chodit, ale běhat můžu.“ Nebylo co řešit. Jarda hrál 
i volejbal a dlouhodobě vedl naše ženy, které na něj budou s nostal-
gií ještě dlouho vzpomínat. O některých sportovcích se říká, že mají 
„zlatou ruku“, o Jardovi to mohu potvrdit na sto procent.

Poslední léta svého života strávil Jaroslav Řízek se svojí rodinou, 
která se mu za léta poněkud rozrostla, takže byl i pradědečkem.

Ti, kdo ho znali, budou na něj jistě vzpomínat jako na výborné-
ho sportovce a řemeslníka, který svým suchým humorem přispíval 
k dobré náladě jak v pracovním, tak ve sportovním prostředí.

Já jsem měl tu čest prožít s ním aktivně část jeho fotbalové ka-
riéry, prakticky celé jeho činorodé období v místní košíkové a určitě 
i tenisu. Proto musím Jardovi vyjádřit in memoriam svoji úctu a ob-
div, protože takových lidí se nám poštěstí potkat za život jen málo.

 Zbyněk Richter

Vzpomínka
Dne 8. 1. 2021 zemřela v nedožitých 89 letech paní Hanička 
Štarhová. Byla dlouholetou členkou výboru Klubu důchodců 
v Dolních Počernicích. Budeme na ni vzpomínat.

 Výbor Klubu důchodců
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Antonín břicháček a Jiřina břicháčková olivová – Dobří lidé

Manželé Břicháčkovi

Antonín břicháček, 1945 – 2020 
Autodidakt. Básník, fotograf, tvůrce uměleckých objektů z  ka-
mene a  kovu. Autor ekumenického památníku milénia v  Dol-
ních Počernicích. Opravil bronzové prvky na památníků Obětem  
1. světové války v Dolních Počernicích. Jeho díla jsou v mnoha 
galériích a soukromých sbírkách.

Jiřina břicháčková olivová, nar. 1945
Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v  Praze. Věnuje se vol-
né tvorbě v  oblasti malby. Dlouhá léta se věnuje dětem. Učila 
v ZUŠ. V současné době provozuje Ateliér výtvarné výchovy ARS 
PUERIS. Pravidelně vystavuje se Spolkem pražských výtvarných 
umělců. Porotkyně výtvarné soutěže Velikonoční zajíček.

Jiřina Břicháčková Olivová měla pět sourozenců. Celý život prožila 
na Jahodnici, kde se svým mužem Antonínem postavili dům na po-
zemku, který dostala od svého otce. Již od útlého dětství projevova-
la výtvarné nadání. Bylo tak nasnadě, že vystudovala obor výtvarné 
výchovy na Pedagogické fakultě UK.

Jejím osudem se staly děti. Celé generace dětí vzpomínají 
na  její vlídný a milý přístup k výuce. Její neotřelé nápady poznaly 
i moje děti. Často si vzpomenou. Výtvory, které spolu vytvořili, zdo-
bí chodbu našeho domu.

Při vymýšlení výtvarné soutěže Velikonoční zajíček jsem si vzpo-
mněl, že Jiřina nemůže chybět v naší porotě.

Velice ochotně přišla do Oázy a svědomitě vybrala své kandidá-
ty na vítěze. Výběr byl velice těžký, protože ona má názor, že veškerá 
snaha se má ocenit.

Jiřina a Antonín, potažmo i setra Jiřiny, paní Irena Rottová (bý-
valá ředitelka ZŠ Dolní Počernice) mají blízký vztah k  Dolním Po-
černicím. V  devadesátých letech manželé Břicháčkovi vystavovali 
svá díla na mnoha akcích, které MČ pořádala. Fotografie jejich děl 
najdete i v knize o Dolních Počernicích.

Nejvýraznější počin Antonína Břicháčka najdete při příjezdu 
do  Dolních Počernic ze strany od  Běchovic. U  konečné autobusu 

Velmi často vzpomínám na  naše dlouholeté přátelství s  manže-
li Jiřinou a Tondou Břicháčkovými. Zejména v této době a hlavně, 
po tom, co jsem se dozvěděla, že Tonda již není mezi živými.

Naše přátelství začalo v  sedmdesátých letech ve  vlaku, kte-
rým jsme dojížděly s Jiřinou vyučovat, já do Českého Brodu a Jiři-
na do Klučova. V té době jsme byli mladí, rádi jsme se bavili a měli 
spoustu společných zájmů. Velkým tématem, kromě umění, bylo 
budování zahrad u našich domů. Seznámili jsme se s panem pro-
fesorem J. Brychtou (dlouholetým členem Filharmonie), který měl 
překrásnou zahradu nad dnes již neexistujícím rybníkem Vidlák 
v Hostavicích.

Byl to úžasně vzdělaný člověk a moudrý rádce, který s námi ho-
diny diskutoval a vedl nás v naší činnosti. Zejména s Tondou si velmi 

Dnes večer

Dnes večer budu pít víno
Sám bez přátel bez tebe má drahá
A přestanu vážit slovo mezi mnou
A útesem, který hřezne vším lidským
Jako hrozba, pod niž radno prostě žít
a třeba i někdy poplakat, když krev
zdvíháme do očí oblaka těch nesčetných 
nedotčených jezer duše
Dnes večer chci pít víno
Hostit pár hvězdných pijavic
Sám bez přítele bez tebe má drahá

porozuměli a vedli spolu zajímavé filosofické 
debaty, na které velmi ráda vzpomínám.

Později Jiřina učila na  LŠU v  Čakovicích 
a věnovala se malování. Tonda odléval umě-
lecké výrobky z kovů a krásně fotografoval. Já 
se v té době věnovala aranžováním suchých 
rostlin, a tak jsme spojili své umělecké sklony 
a uspořádali společné výstavy.

První se uskutečnila v  Podlipanském muzeu v  Českém Brodě, 
kde Jiřina představila své obrazy, které jsem doplnila kreacemi ze 
suchých rostlin.

Na  druhé výstavě v  Klubu školství (dnes Savarin) v  Praze, mé 
květinové kreace doplnil Tonda svými krásnými fotografiemi z okolí 
Dolních Počernic. Obě výstavy měly velký úspěch. Některé fotogra-
fie byly dlouhá léta vystaveny v hotelu Svornost.

Po  sametové revoluci se začal Tonda věnovat volné tvorbě 
a vytvářel nádherné užitkové předměty zejména v kombinaci kovu 
s  polodrahokamy. Jeho práce zdobí i  některé významné objekty 
v  Dolních Počernicích. Jsou to Památník Milénia a  Památník obě-
tem I. sv. války.

Jiřina si založila soukromou výtvarnou školičku, kde vzdělávala 
malé adepty umění.

Později se naše cesty rozešly a setkávali jsme se už jen na verni-
sážích jejich výstav a společenských a kulturních akcích MČ Dolní 
Počernice.

Velmi mne zarmoutilo, když jsem se dozvěděla, že na podzim 
2020 Tonda Břicháček zemřel. Čest jeho památce

Tondo,  moc bych ti toho ještě chtěla říct. 
 Hanka Králová

Čest jeho památce.
Tomáš Král

stojí památník milénia. Kamenný podstavec vytvořil počernický so-
chař Josef Borecký. Antonín je autorem bronzového symbolu kříže 
vesmíru a míru, který má další generaci připomenout přelom dru-
hého a třetího tisíciletí našeho věku. 

Antonín nás bohužel vloni opustil, ale myslím, že bude rád, když 
na něj budeme vzpomínat ve smyslu jeho básně:

Jiřina Břicháčková coby porotkyně Velikonočního zajíčka.
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Virtuální masopustní „průvod“

Neseme smrt ze vsi!

Tradiční dolnopočernický masopustní průvod musel být letos zrušen, 
proto se rada POČINu – POČERNICKÉ INICIATIVY rozhodla ho uspořádat 
velmi netradiční – distanční formou. Účastníci se do virtuálního „prů-
vodu“ zapojili sdílením svých fotografi í v maskách, ideálně na sněhu. 
Sešlo se několik desítek fotografi í malých i velkých maškar všech věko-
vých kategorií. Byli zde sáňkující šašci, lyžující Pipi Punčochatá, bruslící 
i nebruslící Červená Karkulka, Usáma na saních, pirát, kovboj, Růženka, 
muchomůrka, Harry Potter, šílený vědec, strašák, několik hippiesaček 
„v  plném rozpuku“, sovětský polní maršál a  další. Na  facebooku také 
proběhla soutěž o nejvtipnější masku, respektive nejlepší fotku, jejímž 
vítězem se stala fotografi e kovboje a  piráta od  paní Langmajerové. 
GRATULUJEME vítězům!

K  přání, které jsem byl vždy 
zvyklý vyvolávat – „Já pan prono-
bus, vinšuju krásný masopust!“, 
dodávám „Napřesrok už snad opět 
s  tradičním průvodem!“. Těším se 
na všechny maškary a moc děku-
ji všem, kteří pomohli tuto naši 
krásnou dolnopočernickou tradici 
udržet svou účastí v letošním „prů-
vodu“ virtuálním.

(Více fotografi í naleznete 
na facebooku POČINu.)

Tomáš V. F. Jirsák Havran

Jak se píše na jiném místě tohoto čísla, patřilo odedávna k jarním lidovým tradicím vynášení Morany, Mořeny, 
zimy, smrtky. I u nás v Dolních Počernicích se díky paní Vlastě Václavkové, základní škole a partě nadšenců tento 
zvyk zakořenil a stal se vedle masopustního průvodu, výstavy velikonočních inspirací a průvodu s palmovými 
ratolestmi na Květnou neděli nedílnou součástí našeho jarního návratu k tradicím. Vloni jsme se – zaskočeni po-
měrně čerstvou pandemickou karanténou – k tomuto krásnému očistnému rituálu neodhodlali. O to více jsme 
letos s příchodem jara, po roce trápení, která nám koronavirus a s ním spojená onemocnění, ale i opatření a ná-
sledky přinášejí, cítili nutnost se nejen zimy, ale právě i smrtky zpřítomněné v podobě koronaviru, zbavit. Koro-
naviru navzdory jsme tedy v první jarní den v sobotu před Smrtnou nedělí za dodržení všech protiepidemických 
opatření Moranu s hlavou koronaviru pronesli obcí a z tradičního místa na mostě zapálenou svrhli do Rokytky, 

aby už nás nejen zima, ale ani koronavirus, do budoucna tolik netrápily. Je pravda, že oba se ještě v době psaní tohoto článku pokoušejí 
zatnout drápky a udržet se – za oknem střídá hřejivé jarní sluníčko několikrát denně sněhová vánice a i epidemické ukazatele klesají jen 
velmi neochotně. Ale my víme, že „byla zima mezi náma, ale už je za horama“ a doufáme, že obdobně dopadne i epidemie.

(Celá foto- i videoreportáž z vynášení Morany/smrtky/kovidu je na stránce fb.me/POCIN.)  Tomáš V. F. Jirsák Havran

Jak se píše na jiném místě tohoto čísla, patřilo odedávna k jarním lidovým tradicím vynášení Morany, Mořeny, 
zimy, smrtky. I u nás v Dolních Počernicích se díky paní Vlastě Václavkové, základní škole a partě nadšenců tento 
zvyk zakořenil a stal se vedle masopustního průvodu, výstavy velikonočních inspirací a průvodu s palmovými 
ratolestmi na Květnou neděli nedílnou součástí našeho jarního návratu k tradicím. Vloni jsme se – zaskočeni po-
měrně čerstvou pandemickou karanténou – k tomuto krásnému očistnému rituálu neodhodlali. O to více jsme 
letos s příchodem jara, po roce trápení, která nám koronavirus a s ním spojená onemocnění, ale i opatření a ná-
sledky přinášejí, cítili nutnost se nejen zimy, ale právě i smrtky zpřítomněné v podobě koronaviru, zbavit. Koro-
naviru navzdory jsme tedy v první jarní den v sobotu před Smrtnou nedělí za dodržení všech protiepidemických 
opatření Moranu s hlavou koronaviru pronesli obcí a z tradičního místa na mostě zapálenou svrhli do Rokytky, 
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Májové tradice, zvyky, svátky a oslavy
Oba názvy pro měsíc, kdy je již jaro v  plném proudu, starší máj 
i mladší květen, dávají tušit, co můžeme v tomto období od přírody 
čekat. Původně latinský název měsíce maius, užívaný v mnoha jazy-
cích, byl pojmenován podle boha Maia, ochránce růstu. Od počátku 
19. století se však ujímal poetický název květen, charakterizující roz-
puk stromů a rostlin a jejich barevnou krásu, ale starší název máj se 
užíval ještě dlouho poté a na jisté poetičnosti získal především díky 
Máchově básni Máj. Dodnes zůstal zachován ve starých pranosti-
kách, z  nichž nejznámější zní „Studený Máj – v  stodole ráj“, a  žije 
i ve slovech odvozených jako např. „májový deštíček“ či v označení 
prvního dne měsíce – „první máj“.

Díky Karlu Hynku Máchovi, ale jistě i vlivem 
starých tradic je první máj i  celý měsíc pova-
žován za oslavu lásky. Dříve se na vesnicích už 
noc před prvním májem, tedy v noc, kdy se pá-
lily čarodějnice, stavěly májky, vysoké stromy či 
kmeny zbavené, až na vrchní část, kůry a větví 
a ozdobené ve výšce věncem a stužkami. Podle 
některých názorů není ověnčený strom jen sym-
bolem jara, ale můžeme v něm spatřovat i spo-
jení muže a  ženy. Tyto májky musela vesnická 
mládež pečlivě hlídat před muži ze sousedních 
vesnic, kteří by mohli májku porazit nebo odříz-
nout její vrchol. Konaly se také májové zábavy 
a  někde se stavěly i  menší májky (hlavně bříz-
ky) u domů svobodných dívek, k nimž se někdy 
vysypávaly cestičky z hašeného vápna, nebo se 
malovala srdce na  jejich vrata. Mnohde v  Če-
chách, na Moravě i ve Slezsku se ještě tyto zvyky 
drží, rozhodně je ale do současnosti známá (a praktikovaná) tradice, 
která velí párům líbat se pod třešní, višní i  jiným rozkvetlým stro-
mem, aby žena neuschla. 

Nesmíme také zapomenout na další svátek, který se váže k prv-
nímu dni měsíce května, a to na svátek práce, zavedený na paměť 
stávky amerických dělníků v Chicagu v r. 1886, usilujících o osmi-
hodinovou pracovní dobu, který se slaví již od  roku 1890 i  v  čes-
kých zemích. Postupně se tento svátek stal mezinárodním a nebyl 
omezen jen na část dělnictva vedeného tehdejšími socialistickými, 
anarchistickými či marxistickými proudy, ale stal se svátkem všech 
pracujících. V  první polovině 20. století se často v  tento den ko-
nalo více oslav, které pořádaly různé organizace, strany a  spolky, 
po jejichž oficiální části se pokračovalo lidovou veselicí. Ke svátku 
se přidala i katolická církev, která r. 1955 tento den zasvětila sv. Jo-
sefu dělníkovi. Po druhé světové válce v Československu, tak jako 
v dalších socialistických zemích, převládlo pojetí Svátku práce dle 
sovětského vzoru. Organizovaly se masové májové průvody městy, 
jejichž účastníci s neodmyslitelnými mávátky a transparenty defilo-
vali před tribunou s  místními komunistickými představiteli. Účast 
na těchto oslavách se stávala dokonce povinnou (nepsaně povin-
nou), sledovala se v  zaměstnání i  ve  školách. Dá se říci, že došlo 
k zprofanování tohoto svátku a dosud se u nás nepodařilo navázat 
na původní tradici a smysl oslav. 

Na počátku května si připomínáme další dny – na 5. květen při-
padá významný den květnové povstání českého lidu (v r. 1945), 
a na 8. květen státní svátek dnes nazývaný jako Den vítězství, kdy 
se slaví konec druhé světové války v  Evropě. Ale tyto události by 
spíše mohly být námětem na  další článek, zaměřený především 
na historii či vojenskou historii.

MezinárodnÍ ráz má i Den matek, u nás slavený druhou květno-
vou neděli. Je zamýšlen jako pocta matkám a mateřství. Myšlenka 

mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla r. 1907 
na  počest Anny Reeves Jarvisové, která bojovala za  práva matek, 
a poprvé byl veřejně slaven o  rok později. V Československu, kde 
byla jeho propagátorkou Alice Masaryková, se prvně slavil v r. 1923. 
Po druhé světové válce byl postupně zatlačován do pozadí oslava-
mi Mezinárodního dne žen, ale i přesto se dál v některých rodinách 
připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit ve větší míře.

Vraťme se nyní ke starším květnovým tradicím, oslavám a zvy-
kům… V  květnu se konala i  další slavnost – studentské majáles, 
jejichž počátky sahají do  15. století do  prostředí univerzit. Svátek 

byl a je pojímán jako recese a hlavně jako oslava 
studentského života a mládí. V českých zemích 
se, pokud nebyly právě zakázány, majálesy ko-
naly v 19. století, za první republiky tato tradice 
upadala, těsně po druhé válce se ji snažilo využít 
svazácké hnutí, přesto si ve druhé polovině 50. 
let a v 60. letech zachovaly studentský a i opo-
ziční ráz. Od  r. 1964 byly oslavy majálesu po-
voleny a o rok později se v atmosféře uvolnění 
60. let 20. století stal králem majálesu americký 
beatnik Allen Ginsberg, pro nějž však tato akce 
nakonec skončila zatčením a úředním vyhoště-
ním z Československa. Po roce 1990 se majálesy 
začaly pořádat v mnoha městech, obvykle mají 
tyto oslavy spíše charakter hudebního festivalu 
doplněného soutěžemi.

Do naší připomínky tradic, svátků a význam-
ných květnových dní můžeme zařadit i  svátek 
sv. Floriána, který se slaví 4. května. V  našem 

prostředí se jednalo o jednoho z nejpopulárnějších světců, vždyť je 
ochráncem proti ohni, požárům a patronem hasičů, kominíků a do-
konce i  zedníků. Často se jeho drobné plastiky umisťovaly do vý-
klenků venkovských usedlostí. 

svátek sv. Jan Nepomuckého se od jeho kanonizace v r. 1729 
slaví 16. května. Brzy poté se stal 
tento barokní světec široce uctí-
vaným a  jeho četná zobrazení se 
neomezovala na  církevní prostře-
dí. Sochy Sv. Jana Nepomuckého, 
považovaného za  ochránce před 
povodněmi, dodnes nacházíme 
na  významných mostech i  na  ves-
nických mostcích – nebo, jako 
v  případě Dolních Počernic, v  těs-
né blízkosti vodního toku a mostu. 
Do r. 1918 tu stála socha původní, 
která však byla nešetrně přemístě-
na ke kostelu. Na jejím stavu se po-
depsal jak čas, tak vandalové, proto 
byla umístěna do  depozitu ÚMČ. 
Vedení obce usilovalo o  její obno-
vení, ale nakonec došlo ke  zhoto-
vení nové sochy pojaté nikoli jako 
kopie barokní předlohy, ale ztvárněné současně. Autorkou sochy 
umístěné na pravém břehu Rokytky u mostu a slavnostně odhalené 
v říjnu 2004 je akademická sochařka Ellen Jilemnická. V minulosti se 
populární oslavy svátku konaly v Praze a neměly jen charakter po-
božností, navazovaly na ně poutě a třeba ohňostroje na Střeleckém 
ostrově. K této tradici se hlásí i nynější slavnosti Navalis, charakteri-
zované jako barokní slavnosti na vodě u Karlova mostu.
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A  na  závěr bychom neměli opomenout svatodušní svátky 
(letnice), svátky, jejichž význam v dnešní době mimo společenství 
křesťanů již zná málokdo, v řadě evropských zemí se ale dosud slaví. 
Židé si o letnicích připomínají darování Desatera Mojžíšovi na hoře 
Sinaj, křesťané seslání Ducha svatého na apoštoly. Jedná se o svátek 
pohyblivý, jehož termíny se odvíjejí od data Velikonoc. Čtyřicet dní 
po Velikonocích se slaví Nanebevstoupení Páně, padesátý den pa-
tří letnicím neboli Svatodušním svátkům. Letos Svatodušní neděle 
připadá na 23. května 2021. V lidovém prostředí s nimi bylo spoje-
no, zvláště na  Svatodušní pondělí, mnoho zvyků a  tradic, z  nichž 
přetrvaly a nejznámější jsou Jízdy králů na Slovácku a Hané a také 
otevírání studánek. Jedněmi z mála dochovaných památek na sva-
todušní svátky jsou holubičky s tělíčky z vyfouklých vajíček a s křídly 
a ocasem z papíru zohýbaného do varhánků. Tyto symboly Ducha 
svatého se v domácnostech zavěšovaly na stropní trámy, kde plnily 
ochrannou funkci, a své místo měly i nad kolébkami či postýlkami 
dětí, kde sloužily jako hračka ke stimulaci zraku.

Mezi tradice můžeme řadit i využívání těch rostlin, které jsou 
charakteristické pro určité období. Naši předkové je znali a  uměli 
používat jako pokrmy nebo přísady do nich či jako léčivé prostřed-
ky. Jednou z takových rostlin je pampeliška lékařská, jejíž listy a pře-
devším kořen, který je z  hlediska léčivých účinků nejcennější, lze 
sbírat od  časného jara. Pampeliška, považovaná za  bylinu života 
a  slunce, má čisticí účinky (na  játra, žlučovody, pleť), působí mo-
čopudně, povzbuzuje metabolismus a lymfatický oběh. Počátkem 
května se doporučuje sbírat květy pampelišky, z nichž se vaří med či 
sirup. Receptů lze nalézt mnoho, jako osvědčený můžu nabídnout 
tento na pampeliškový med:

Další rostlinou typickou pro máj je šeřík, 
který máme s počátkem května spo-
jený i díky historickým událostem – 
když vidíme dobové snímky zachy-
cující závěr druhé světové války 
a  vítání osvobozujících vojsk, 
radostné obyvatelstvo drží 
v  rukou právě šeříky. Méně 
známé je jeho využití pro 
léčivé účinky, i když na lát-
ku syringin, kterou obsa-
huje, mohou být citliví je-
dinci alergičtí. V květech ji však nenalezneme. Lidová tradice říká, že 
v květnu má šeřík čarovnou moc, neboť svou sladkou vůní přivolává 
lásku – proto si ho mají všechny vdavekchtivé ženy dávat za prádlo. 
Připisovaly se mu i schopnosti zmírňovat neštěstí a hádky, stmelo-
vat lidi a urovnávat vztahy. Z květů se dá vyrobit šeříkový olej, který 
je prý výborný na ekzémy, odřeniny a drobné ranky, ale i masáže. 
Šeříkové víno se užívalo na uvolnění a proti stresu, což mohlo fun-
govat, neboť další ingrediencí byl ryzlink a  lístky meduňky. Květy 
šeříku se daly zpracovat podobně jako pampeliška na med.

Krásný květen, ať už tradiční či netradiční, ale hlavně prožitý 
ve zdraví a s láskou přeje

 Markéta Stehlíková

-  300 ks pampeliškových květů sbíraných na  čistém místě 
(stranou od silnic) a ne večer; je to asi tolik, kolik naberete 2 x 
do spojených dlaní

- 1 litr vody
- 1 kg cukru
- 1 citron
- 1 lžička kyseliny citrónové

Květy očistíme od  lístků, stonků, broučků. Dáme do  hrnce, zali-
jeme vodou a přivedeme k varu. Pak odstavíme a necháme lou-
hovat 24 hodin nejlépe v temnu a chladu. Pak přelijeme přes síto 
a květy vyždímeme. Po přidání cukru pomalu a za stálého míchá-
ní vaříme a odpařujeme. Med by měl být táhlý, jeho hustotu mů-
žeme zkoušet odkápnutím na talířek. Nakonec se přidá kyselina 
citrónová a po asi 10 minutách lze horké nalít do sklenic. 

Jak jsme bourali tenisovou halu
Stavba nafukovací haly Tenisového oddílu dolnopočernického Sokola není 
jednoduchou záležitostí. Při stavění haly je nutno vše skloubit - natáhnout 
všechny plasty, pověsit světla, zajistit přístupy do haly, umístit stroj na vy-
hřívání. To vše, a samozřejmě i vlastní nafouknutí haly, vyžaduje fi rmu, jež 
má s touto činností zkušenosti. 

Nejinak je tomu při bourání haly. To se letos uskutečnilo nezvykle brzy, 
abychom z krytého sportoviště udělali venkovní. Skládání vrstev, nataho-
vání plachet a  demontáž si vyžaduje šikovné ruce. A  těch se sešlo z  řad 
tenistů, ale i  jejich přátel, více jak čtyřicet. I  děti měly svůj pracovní den 
a tradičně čistily kanálky.

V důsledku opakujících se nouzových stavů a zákazu pobytu ve vnitř-
ních prostorech, byla hala využita jen několik dní za celé zimní období. Sokolu tak vznikla velká fi nanční ztráta, kterou velmi významně 
kompenzoval dar společnosti Dostav Ing. Františka Chaloupeckého. Výrazem loajality pak je skutečnost, že drtivá většina členů peníze 
převedla na příští období. A tak se první údery tenisáků uskutečnily už od 25. března. Od 12. dubna pak byly zprovozněny i další tři kurty 
a děti mohly začít trénovat. Vše za dodržování hygienických podmínek. Stabilizaci soupisek tenistů provádí v letošním roce Jan Daněček. 
Do naší městské části se přistěhoval vynikající tenista Jan Hernych (donedávna trenér Markéty Vondroušové) a hned se zapojil. O kurty 
a veškeré zázemí se stará Antonín Zoubek a jemu patří dík, že se již začalo hrát. Přejeme tedy všem družstvům úspěchy v soutěžních klá-
ních, či jednotlivcům na turnajích a tenisovému oddílu i dobrou náladu, která na kurtu i mimo něj vždy vládne.

 Za výbor tenisového oddílu MUDr. Pavel Boček 
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Některé možné následky infekce covid-19

testuji, testuješ, testujeme ...

Po dobu trvání pandemie a s narůstajícím počtem osob, které pro-
dělaly onemocnění Covid-19, se v  ordinacích lékařů začali častěji 
objevovat lidé, kteří se po zotavení z akutní fáze nemoci stále necí-
tí dobře a po prodělané chorobě se u nich objevily příznaky, které 
předtím neměli. Pro tyto případy se začal užívat název post-COVID 
syndrom. Post-COVID syndrom (PCS) je souborem příznaků, které 
přetrvávají, případně se vyvíjejí po 12 a více týdnech od vzniku ne-
moci covid-19 a které nejsou vysvětlitelné jinou příčinou. Odhaduje 
se, že nejméně 10 % lidí s akutním onemocněním covid-19 má pří-
znaky, které v následujících měsících nevymizí.

Podle všech dosavadních zkušeností není mezi závažností akut-
ního onemocnění a rozvojem dlouhodobých následků přímý vztah. 
PCS se může objevit i po zcela lehkém průběhu nemoci. A naopak 
zotavení po těžším průběhu může být rychlé a bez následků. Rov-
něž se ukázalo, že mnoho ze známých rizikových faktorů pro zá-
važnost akutního průběhu covid-19, jako je věk, mužské pohlaví, 
obezita a  etnická příslušnost, zjevně nezvyšuje riziko následného 
rozvoje dlouhodobých zdravotních obtíží. Post-COVID syndrom se 
totiž může vyvinout u kohokoliv z nakažených a postihnout jakýko-
liv orgánový systém v lidském těle.

Dlouhodobé příznaky v  rámci post-COVID syndromu mo-
hou být nejčastěji způsobeny čtyřmi zásadními důvody. Zaprvé 
dlouhodobým, případně trvalým postižením orgánů souvisejícím 
s  proběhlým onemocněním covid-19. Trvalé následky způsobuje 
třeba pozánětlivá fi brotizace plic, vzácně pak poškození srdce při 
myokarditidě. Ostatní příznaky a  obtíže jsou většinou reverzibilní 
a odeznívají bez specifi cké léčby. Zadruhé se může jednat o násled-
ky dlouhodobé intenzivní péče, jako jsou například polyneuropatie 
u kriticky nemocných, dekubity, atrofi e svalů či nozokomiální náka-
zy. Zatřetí může jít o tzv. postvirový únavový syndrom, který bývá 
pozorován také u jiných virových nákaz. A začtvrté může jít o po-
kračující příznaky covid-19.

Mezi nejčastější příznaky post-COVID syndromu patří extrémní 
únava, dlouhotrvající kašel, ať už suchý, či produktivní, svalová sla-
bost, zvýšená tělesná teplota, neschopnost se soustředit, výpadky 

 12. dubna nejenže vyletěl Gagarin do vesmíru, ale konečně se as-
poň část dětí vrátila do školních lavic.

Ten návrat nebyl jednoduchý, jelikož byl podmíněn testem 
na COVID. Vypravil jsem se do naší školy, abych aspoň děti  a peda-
gogy povzbudil, či jim pomohl. Na školních lavicích neležely penály 
ani učebnice, ale testovací sady. Učitelé dětem pečlivě vysvětlili po-
stup, jak se otestovat, těm menším mohli pomoci rodiče. Nechyběla 
ani instruktážní videa. Zaujala mne i krásná uvítací říkanka na tabuli 
v 2. A. Přístup dětí byl samozřejmě  různorodý, některé to braly jako 
zábavu, jiné za nutné zlo.

paměti, změny nálady, někdy doprovázené depresí a dalšími dušev-
ními problémy. Objevují se také potíže se spánkem, bolesti hlavy 
a  kloubů včetně bodavých bolestí v  rukou a  nohou či parestézie. 
Často jsou hlášeny zažívací obtíže jako průjem, zácpa, nevolnost 
nebo zvracení, ztráta chuti a  čichu, bolest v  krku a  potíže s  poly-
káním. Symptomem může být také nově vzniklý diabetes mellitus 
či arteriální hypertenze, kožní projevy různého typu, dušnost a de-
chově podmíněné snížení tolerance fyzické zátěže, případně bolesti 
na hrudi, dyskomfort na hrudníku či bušení srdce, ale také vypadá-
vání vlasů nebo ztráta zubů a další obtíže.

Po  prodělaném onemocnění covid-19 je někdy potřebná del-
ší rekonvalescence a  návrat k  normálnímu životu s  běžnou zátěží 
může být pomalejší. Přetrvávající subjektivní potíže většinou ne-
mají základ v  trvalém poškození orgánů a v naprosté většině pří-
padů spontánně odezní. Zatím neexistuje žádná specifi cká léčba, 
kterou by bylo možné potíže po covidu-19 ovlivnit. Zároveň je třeba 
zdůraznit, že prodělané onemocnění covid-19 není kontraindikací 
k očkování vakcínami proti SARS-Cov-2, a  to obvykle za 3 měsíce 
po prodělaném onemocnění.

 MUDr. Pavel Boček

Z mého pohledu pediatra musím říci, že řadu  negativních do-
padů na děti, které způsobila pandemická krize, ještě ani nedove-
deme defi novat. Budeme se s nimi potýkat jistě dlouho, ať už je to 
zvyšující se křivka počtu obézních dětí, nárůst dětských psychic-
kých problémů, sociální izolace atd. 

Malý krůček byl učiněn a školy se otvírají, byť za podmínek, jež 
rozhodně optimální nejsou. Nicméně vidět dětskou radost a potě-
šení z toho, že jsou mezi kamarády, za to šťourání v nose  stojí. 

 MUDr. Pavel Boček
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Láska proti smrtihlavovi

„Moje maminka měla o dost mladší sestru Františku, říkalo se jí Fanyn-
ka. Měly společného tatínka, který pocházel z počernického rodu Urba-
nů. Jako dítě jsem měl tetu Fanynku moc rád, věnovala se mi, v kabelce 
pro mě vždycky měla nějakou sladkost. Líbila se mi – pamatuji se na její 
hladké tváře, nakadeřené tmavé vlasy, krásné velké modré oči a jemné 
voňavé ruce se štíhlými prsty. Měla milý úsměv a na rozdíl od naší ba-
bičky byla stále veselá. Několikrát s Fanynkou přišel i hezky oblečený 
mladý pán s černými vlnitými vlasy. Moc toho ale nenamluvil. Fanynka 
mu říkala „Vašíku“. Asi jsem na něho tehdy žárlil, a to se trochu stup-
ňovalo, když se jí za nějaký čas na ruce objevil prstýnek, který od něj 
dostala. Teta Fanynka pracovala jako úřednice a svého milého Václava 
Khodla „Vašíka“ poznala v roce 1936 coby ještě studenta průmyslovky. 
Po  maturitě začal pracovat jako technik. Vytvořil se mezi nimi hezký 
vztah, který potvrdili zásnubami, a dál si plánovali svůj společný život 
plný nadějí a krásných představ. Jenže přišla válka a vstoupila do živo-
ta miliónů lidí. Pak už jsem Fanynku vídal stále méně. Vracela se domů 
pozdě večer unavená, mně přibývaly povinnosti. Doba byla smutná, 
můj tatínek se s panem učitelem Šebíkem často ustaraně skláněli nad 
mapou a diskutovali. Pamatuji si, jak Fanynka začala později postoná-
vat, nebyla už vůbec veselá, pokašlávala, a dokonce jsem ji zahlédl, jak 
pláče. Byla bledá, hubenější, jen ty hezké oči jí zůstávaly. Stále častější 
u ní byly návštěvy pana doktora Madara. U vrátek jsem zaslechl, jak 
babičce říkal, že pacientka musí být v klidu a víc jíst. A jednoho dne mi 
plačící maminka sdělila, že Fanynka umřela. Svoji nejmilejší tetu jsem 
tehdy moc a moc obrečel.“

Tolik vzpomínky MUDr. Evžena Čecha, které malinko předběhly 
naše vyprávění. Abychom si popsali celý příběh Františky Urbano-
vé, musíme se vrátit do prosince 1941. Tehdy se v hluboké noci 29. 
12. 1941 poblíž obce Nehvizdy snesly dva padáky. Do protektorátní 
tmy seskočili z  anglického letounu dva vojáci naší zahraniční ar-
mády Josef Gabčík a Jan Kubiš. Mají úkol provést speciální operaci 
s  krycím názvem ANTHROPOID, jejíž cílem je atentát na  zastupu-
jícího říšského protektora a  šéfa RSHA Reinharda Heydricha. Oba 

výsadkáři naváží spojení s odbojem a po určité době se přemísťují 
do Prahy. A právě zde do našeho vyprávění vstupuje rodina Vaška 
Khodla a do víru událostí je vtažena i Františka Urbanová. Nechme 
o  tom vyprávět pana Vlastislava Janíka, který následující události 
zpracoval do  článku „Příběh rodiny Khodlových“, ze kterého nám 
dovolil podstatné části převzít…

Parašutisté ze skupiny ANTHROPOID se již krátce po svém pří-
jezdu do Prahy pomocí ilegální organizace Obec sokolská v odboji 
(OSVO) dostali do Vysočan. A to konkrétně k Jaroslavu Piskáčkovi. 

 V letošním roce uplyne 76 let od konce 2. světové války, největšího a doufejme již posledního válečného konfl iktu, který zažila 
jak naše země, tak i celý svět. V předchozích letech si Dolnopočernický zpravodaj vždy toto výročí připomínal popisem nějaké 
historické události z této doby, která se vázala k naší městské části. i v tomto čísle si budeme vyprávět příběh, který se zčásti 
odehrál zde u nás, v naší obci. bude to příběh o lidech, jejichž osudy se protnuly v nejvýznamnější akci našeho odboje ve 2. svě-
tové válce, kterou byl atentát na  zastupujícího říšského protektora a  šéfa RsHA Reinharda Heydricha. Je to příběh několik 
prostých lidí, svým jednáním ale hrdinů, jejichž hroby, až na jediný, nejsou známé. A ten jediný známý hrob je právě na našem 
hřbitově v Dolních Počernicích. tak začněme naše vyprávění u něho. Na náhrobku má fotografi i hezkého mladého děvčete, je-
hož jméno – Františka Urbanová – s datem jejího narození 1. 12. 1919 a datem úmrtí 29. 7. 1943, si na něm každý může přečíst. 
Dejme napřed slovo našemu místním rodákovi MUDr. evženu Čechovi…

Jaroslav Piskáček byl bývalým náčel-
níkem vysočanského Sokola a  v  té 
době měl již kolem sebe soustředě-
nu tzv. pětku, sestavenou ze svých 
nejbližších bývalých funkcionářů. 
Právě s těmito nejbližšími začal Jaro-
slav Piskáček řešit zadání, které mu 
bylo předloženo na jednání úzkého 
vedení OSVO, a to ubytovat oba pa-
rašutisty ze skupiny ANTHROPOID. 
Uvedená schůzka proběhla v  prv-
ní polovině ledna roku 1942 a  již 
na  této schůzce vedoucí cvičitel 
dorostu Jaroslav Smrž prohlásil, že 
by bylo možné ubytovat parašutisty 
u  jeho sestry Emanuely Khodlové. 
Důvodem jeho návrhu byl fakt, že 
její muž Václav Khodl pobýval čas-

to na montážích a rodina vlastnila větší byt, a to ve Valdecké ulici 
čp. 659/16 ve Vysočanech (pozn. dnešní ulice Kolbenova). Je tedy 
pravděpodobné, že krátce po této schůzce došlo k přesunu obou 
parašutistů na vysočanskou adresu ke Khodlům. Pobyt parašutistů 
se však neodbýval jen tam. Parašutisté přebývali také u  Jaroslava 
Piskáčka a Gabčík přespával i u bratra Emanuely Khodlové Václava 
Smrže na Proseku. Khodlovi rovněž umožnili parašutistům využívat 
jejich vilu ve Svépravicích u Horních Počernic. Do této vily byl po-
stupně přenesen z Horoušan veškerý operační materiál výsadkářů.

Několik slov k  rodině Khodlů. Václav Khodl starší byl vyučen 
jako jeho otec kotlářem. Následně pracoval jako montér, technic-
ký kontrolor a rýsovač u Českomoravské Kolben a Daněk ve Vyso-
čanech. V  době největšího rozmachu fi rmy Václav Khodl monto-
val výrobky ČKD například v  Bulharsku nebo až v  exotické Persii. 
Jeho manželka Emanuela Khodlová zajišťovala domácnost. Jejich 
syn Václav po ukončení reálného gymnázia přešel na podzim roku 
1937 na Vyšší průmyslovou školu na Smíchově. V červnu roku 1942 
měl skládat závěrečnou zkoušku a pak nastoupit do letňanské Avie. 
Václav Khodl ml. rovněž hrál v místě bydliště ve Svépravicích fotbal 
za místní klub SK Chvaly.

Již na průmyslovce se Václav Khodl mladší seznámil s Františkou 
Urbanovou. Františka pracovala jako úřednice v bance. Jednalo se 
o hodné a tiché děvče, krásných modrých očí, s jemnými dlaněmi se 
štíhlými prsty. Měla milý úsměv a vypadala stále vesele. Zasnoubili 
se a plánovali si společnou budoucnost. Jenže osud rozhodl jinak. 
Právě Václav Khodl mladší se totiž do dění kolem parašutistů inten-
zivně zapojil. Často doprovázel parašutisty při jejich cestách po Pra-
ze, a to i ve společenství se svým spolužákem Jiřím Hofmanem a po-
dle vzpomínek některých pamětníků i s Františkou Urbanovou. Brzy 
se vztah parašutistů hlavně k paní Khodlové natolik prohloubil, že ji 
začali nazývat mámou a také se k ní jako k matce chovali. Ke svátku 
matek ji společně koupili květinu. Khodlovi rovněž Janu Kubišovi 
(společně s  Jaroslavem Piskáčkem) zajistili u  krejčího Formáčka 
z Vysočan ušití nových šatů.

Úkryt u  Khodlů byl Gabčíkem a  Kubišem využíván téměř ne-
přetržitě až do  vykonání atentátu. Parašutisté do  něho přicházeli 
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Václav Khodl mladší, který pomáhal Kubišovi 
převést výsadkářský materiál do  svépravické 
vily.  Balonový plášť, kterým Gabčík při aten-
tátu zakrýval samopal Sten Gun (ve  kterém 
se v osudný okamžik zasekl náboj) patřil jeho 
spolužákovi Jiřímu Hoff manovi. Když ve vyše-
třovací vazbě v Terezíně několik dozorců před 
jeho očima trýznilo jeho matku, padl na kole-
na a prosil, aby jí ušetřili.

Jaroslav Piskáček byl bývalým náčel-
níkem vysočanského Sokola a  v  té 
době měl již kolem sebe soustředě-
nu tzv. pětku, sestavenou ze svých 
nejbližších bývalých funkcionářů. 
Právě s těmito nejbližšími začal Jaro-
slav Piskáček řešit zadání, které mu 
bylo předloženo na jednání úzkého 
vedení OSVO, a to ubytovat oba pa-
rašutisty ze skupiny ANTHROPOID. 
Uvedená schůzka proběhla v  prv-
ní polovině ledna roku 1942 a  již 
na  této schůzce vedoucí cvičitel 
dorostu Jaroslav Smrž prohlásil, že 
by bylo možné ubytovat parašutisty Františka Urbanová 

(* 1. 12. 1919, † 29. 7. 1943)
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a odcházeli nepravidelně a byly i případy, kdy se vraceli až po del-
ším čase. Po příchodu Josefa Valčíka a Adolfa Opálky (členů dalších 
výsadků) do Prahy znali adresu Khodlových i tito parašutisté.

Přípravy na atentát nabraly na intenzitě na jaře 1942. Před Ve-
likonocemi konečně našli manželé Heydrichovi místo, kde by se 
mohli natrvalo usadit. Byl jim nabídnut empírový zámek v Panen-
ských Břežanech, kde do 22. září 1941 sídlil Konstantin von Neurath. 
Zámek se manželům Heydrichovým, a hlavně jeho manželce paní 
Lině líbil. O této skutečnosti se samozřejmě dozvěděli i parašutis-
té a zprvu se domnívali, že by právě v okolí Heydrichova sídla bylo 
vhodné útok provést. Aby se do těchto míst mohli dopravit a se-
známit se s okolním terénem, bylo zapotřebí obstarat parašutistům 
jízdní kola. Dámské kolo, na kterém jezdil Josef Gabčík, se podařilo 
obstarat rodině Moravcových ze Žižkova. Pánské kolo zajistil Jaro-
slav Smrž tak, že své kolo zapůjčil Janu Kubišovi, a pro sebe si ob-
staral kolo od svého bratra Václava. Od té doby se začali parašutisté 
vracet ze svých výjezdů „někam ke Kladnu“ velmi unavení a zablá-
cení, byli mokří od rosy, ale nikdy nic neřekli a často se objevili třeba 
až za tři dny. Asi dvakrát na společnou vyjížďku s sebou vzali i Václa-
va Khodla mladšího a jednou i s jeho kamarádem Jiřím Hofmanem.

Možnost přepadu Heydrichova vozu ve  volném terénu byla 
jednou z variant útoku a bylo s ní při výcviku uvažováno. Odpoví-
dalo tomu složení operační výstroje, kterou parašutisté ze skupiny 
ANTHROPOID měli. V krabici B jejich operačního materiálu se totiž 
nalézal vrhač bomb TREE SPIGOT. Jeho přesnost však byla odvislá 
od pohybu cíle. Pro vyšší pravděpodobnost zásahu bylo nutné po-
hyb cíle zpomalit, popřípadě jej úplně zastavit. Proto parašutisty 
napadlo přehradit jízdní dráhu vozu ocelovým lanem, nataženým 
příčně ve směru jízdy.

Protože ocelové lano na zastavení vozu ve svém operačním ma-
teriálu parašutisté neměli, požádali o ně své nejbližší spolupracov-
níky. Opatřil jim ho nakonec Václav Khodl starší tak, že drát dlouhý 
25 až 30 metrů přivezl z Hlinska, kde tehdy pracoval na montážích. 
Bohužel, o tomto zcizení prostředků se dozvěděl jeho zaměstnava-
tel a Václav Khodl byl z práce propuštěn. Václav Khodl si celou udá-
lost bral velmi osobně a chtěl dokonce spáchat sebevraždu. Gabčík 
a Kubiš na něj pak nějaký čas museli dávat pozor.

Parašutisté promýšleli od  svého příchodu do  Prahy od  ledna 
až do  května 1942 celkem tři plány atentátu na  Reinharda Hey-
dricha. Tím prvním byl útok na salonní vagon říšského protektora. 
Spolupracovníci parašutistů z  řad železničářů měli zjistit přesný 
čas je odjezdu. Po opuštění Prahy by strojvůdce zastavil soupravu 
a do Heydrichova kupé by byla vhozena bomba. Strojvůdce i další 
železničář, s nimiž bylo počítáno, však byli přeloženi jinam. Gabčík 
s Kubišem si sice ještě určitý čas údajně pohrávali s myšlenkou za-
útočit na vagon při jízdě zmíněným vrhačem bomb, nebo vystřelit 
na zastupujícího protektora z úkrytu za stromy nad buštěhradskou 
dráhou poblíž Starého výstaviště, kde na kraji Královské obory byl 
salonní vagon odstaven, ale po důkladném rozboru všechny tyto 
úvahy zavrhli jako nereálné.

Druhou zvažovanou variantou atentátu byla zmíněná možnost 
přepadení Heydrichovy limuzíny v  lesíku u  Panenských Břežan. 
Útočníci chtěli nějakým pevným, nejlépe ocelovým lanem těsně 
před příjezdem auta přehradit silnici. Po nárazu do této překážky by 
využili momentu překvapení. Spočítali si, že by k tomu potřebovali 
lano třicet až čtyřicet metrů dlouhé a alespoň patnáct milimetrů sil-
né. Ve svém vybavení z Anglie měli pouze cívku tenkého ocelového 

drátu, který byl na zastavení Heydrichova 
těžkého mercedesu nedostačující. Potřeb-
né lano – jak bylo výše konstatováno – jim 
nakonec sehnal pan Václav Khodl starší. 

Gabčík s Kubišem lano v řídkém lesíku u Panenských Břežan údaj-
ně vyzkoušeli. Stále však zůstala nedořešená otázka jejich úniku 
po uskutečněném atentátu. Zajistili si sice od firmy Odkolek auto, 
které mělo stát poblíž místa přepadu. Hrozilo však nebezpečí, že 
okupanti okamžitě uzavřou všechny okolní cesty a obklíčí celou ob-
last a pak by jejich naděje na záchranu byli minimální.

Proto nakonec byla vybrána třetí varianta útoku – provedou 
atentát přímo v Praze, v některé ostré zatáčce, v níž musí projíždějící 
auto částečně zpomalit svou jízdu. Větší frekvence dopravy a pohyb 
obyvatel v tomto místě pak ve zmatku, který nastane, umožní útoč-
níkům jejich únik.

Nakonec si parašutisté k provedení útoku vybrali zatáčku v Pra-
ze Libni, kde společně na křižovatce ulic Kirchmaierovy a V Holešo-
vičkách provedli 24. května 1942 v 10 hodin 36 minut úspěšný útok 
na obergruppenführera SS Reinharda Heydricha. Další události jsou 
podrobně popsány v historické literatuře, ale my zůstaneme u na-
šeho vyprávění o rodině Khodlových. Oba parašutisté se pak ve Vy-
sočanech objevili až 17. června, den před osudnou bitvou v kostele 
v Resslově ulici. Přišli navečer a u Khodlů se zdrželi asi hodinu. Paní 
Emanuela Khodlová jim nabízela nocleh, ale oni disciplinovaně od-
pověděli „Mámo nemůžeme, jsme vojáci a máme zůstat na místě“.

Boj v kostele sv. Cyrila a Metoděje se odehrál 18. června 1942. 
Opět, podrobnosti jsou všeobecně známé – pouze si zopakujme 
holá fakta – jednalo se o střetnutí mezi příslušníky SS a gestapa se 
sedmi československými parašutisty, kteří se zde ukrývali. Jejich 
úkryt byl prozrazen kvůli zradě Karla Čurdy, který ho sice neznal, 
nicméně prozradil kontaktní adresy odbojářů, kteří parašutistům 
pomáhali a  německé vyšetřovací orgány, které odbojáře ihned 
zatkli, z nich po brutálních výsleších místo úkrytu v Resslově ulici 
v podstatě vytloukli.

Boj o kostel byl vlastně rozdělen na dvě části. Za prvé šlo o obra-
nu empory a kůru kostela třemi parašutisty, jež trvala asi dvě hodiny, 
za druhé o německé dobývání krypty bráněné čtyřmi parašutisty. 
Podle nových důkazů se sice obránci krypty, ostřelované a zaplavo-
vané vodou z hadic přivolaných českých hasičů, pokoušeli uniknout 
prokopáním do kanalizace a do větracího systému kostela, ovšem 
tento pokus o únik byl marný. Celý boj trval sedm hodin a stál život 
všechny parašutisty – šest jich spáchalo sebevraždu, jeden zemřel 
na následky utrpěných zranění. Němci, kteří do akce nasadili okolo 
800 mužů, měli pouze čtyři lehce zraněné.

Napětí pro lidi, kteří bezprostředně před atentátem i  po  něm 
pomáhali parašutistům, muselo být nezměrné. O  to větší muselo 
být, když některé stopy zanechané na místě útoku směřovaly přímo 
do Vysočan do blízkosti rodiny Khodlových. Takovým nejmarkant-
nějším příkladem byl na  místě útoku zanechaný balonový plášť, 
který parašutistům poskytl Jiří Hofman a který byl následně vysta-
ven ve výkladní skříni prodejny Baťa na Václavském náměstí a pro-
mítal se i  s  ostatními věcmi ve  všech kinech protektorátu s  cílem 
vypátrat jeho majitele.

Důležité bylo také odstranit všechen operační materiál, který 
zůstal po  parašutistech ve  svépravické vile. Proto paní Emanuela 
Khodlová a  Františka Urbanová vnikly do  pokoje parašutistů, kde 
byly uschovány jejich padákové postroje a poté je rychle naložily 
do  připravené rakvičky a  odvezly na  Prosek. O  kombinézy se po-
staral Václav Khodl ml. se svým kamarádem Hofmanem. Všude byly 
prohlídky, oblékli je tedy přímo na sebe, a aby jim u nohavic a ruká-
vů nevylézaly zpod šatů, použili gumičky ze zavařovacích lahví, aby 
si vše utáhli. Přes sebe pak natáhli civilní šaty. Vojtěch Paur následně 
opatřil falešný úmrtní list a odvezl rakvičku s postroji a kombinéza-
mi na ďáblický hřbitov, kde byl již dopředu ohlášen pohřeb dítěte 
popravených rodičů. Jedinými účastníky pohřbu byly jako údajné 

Cíl útoku operace ANTHROPOID - Reinhard Heydrich, zde jako stíhací letec na západní frontě. To, že v letech 
1940 a 1941 krátkodobě létal jako stíhací pilot je téměř neznámá skutečnost, ovšem je nutné říci, že jeho bojové 
výsledky byly nevalné – několik poškozených (vlastních) Bf 109 při přistáních, završené 22. 6. 1941 jeho sestřelením 
sovětskou protiletadlovou palbou na ruské frontě. Heydrich tento incident přežil ve zdraví, sovětům utekl 
na poslední chvíli a Himmler mu ihned navždy jeho stíhací lety zakázal.
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příbuzné Emanuela Khodlová s  Františkou Urbanovou. Všechny 
tyto věci skončily v dětské sekci na ďáblickém hřbitově v hrobě č. 
135/8/IV, ze kterého se po válce vyzvedly.

Kvůli zradě Karla Čurdy, který vyšetřující orgánům prozradil 
veškeré kontaktní adresy, začalo zatýkání všech spolupracovníků 
výsadkářů. Němci neváhali použít veškeré donucovací prostřed-
ky, aby ze zatčených dostali požadované informace. A tak i rodina 
Khodlova byla 14. července 1942 zatčena a odvezena do vyšetřující 
vazby. Po výsleších a vyšetřování byla odsouzena ve své nepřítom-
nosti stanným soudem 29. září 1942 k trestu smrti. Exekuce byla vy-
konána v koncentračním táboře Mauthausen 24. října 1942. Ema-
nuela Khodlová byla ranou do týla zastřelena v 10 hodin a 8 minut, 
její manžel v 16 hodin 22 minut a Václav Khodl ml. v 16 hodin 26 
minut. Jejich ostatky byl zpopelněny a popel vysypán na smetiště 
za táborem. Ovšem díky jejich statečnému postoji nedošlo při vý-
sleších k prozrazení jak Václava Smrže a Antonie Bejčkové, souro-
zenců, kteří byli rovněž do podpory parašutistů angažováni, a hlav-
ně k prozrazení Františky Urbanové. Ta ale nakonec zaplatila svým 
životem za podporu parašutistů rovněž, i když to nebylo na popra-
višti. Na žal pro ztrátu svého milého a v trvalé reálné obavě ze svého 
zatčení churavěla a nakonec zemřela 29. 7. 1943 na celkové psychic-
ké vyčerpání. Spí svůj věčný sen na hřbitově v Dolních Počernicích.

Záhada lana
Pan MUDr.  Čech ve  svém článku o  Františce Urbanové napsal 
o  lanu, které chtěli výsadkáři použit pro druhou možnost útoku 
toto: „Ve svépravické vile bylo také lano, které pan Khodl složitě opatřil 
pro případné použití jako překážku přes vozovku pro projíždějící Hey-
drichovo auto. Po opuštění této myšlenky ho bylo nutno ze svépravické 
vily odstranit. A tak se dohodlo, že Fanynka se sestrou paní Khodlové 
lano na  vozíku odvezou do  Dolních Počernic, a  tady bylo vhozeno 
do studny.“

Na  můj podnět v  Dolnopočernickém zpravodaji se mi ozvala 
paní Věra Uhrová (rozená Machová) s tímto zajímavým sdělením:

Pane Šílo, lano, o  kterém píšete v  Dolnopočernickém zpravodaji 
3/4 2018, skutečně existovalo. A  měli jsme jej opravdu u  studny. Byl 
na  něm přivázaný kyblík, když nám „zapadla“ studna, odtáhli jsme 
betonový kryt a kyblíkem nabrali vodu, abychom studnu „zalili“ a opět 
fungovala. Lano přivezla ze Svépravic do  Dolních Počernic Fanynka 

Urbanová s paní Knoblochovou. A protože moje 
maminka Anna Machová měla nejlepší kama-
rádku Fanušku Urbanovou, lano Fanuška dala 
k  nám. Mimochodem, moje maminka s  tatín-
kem v roce 1942 chodili s Fanuškou a jejím milým 
Vaškem Khodlem hrát do Svépravic karty s Gab-
číkem a  Josefem Valčíkem (pozn. Valčík byl 
členem jiného výsadku, ale se členy skupiny 
ANTHROPOID úzce spolupracoval na  přípra-
vách atentátu). Samozřejmě netušili, kdo Gab-
čík a Valčík ve skutečnosti jsou. Až když ve výloze 
obchodního domu Baťa na Václavském náměstí 
viděli jízdní kolo, balonový plášť a aktovku, uvě-
domili si, s kým karty hráli. Lano u nás bylo řadu 
let a protože už bylo zpuchřelé, na začátku 80. let 
jsme jej vyhodili... O takovou „relikvii“ tenkrát ni-
kdo neměl zájem.

Jenže všude v  literatuře se píše o  ocelo-
vém lanu, to přeci nezpuchří – tak jak to tedy 
je? Pokud je pravda, že Gabčík s Kubišem v říd-
kém lesíku u Panenských Břežan, jako přípravu 
zvažované varianty útoku, lano na přehrazení 

silnice skutečně vyzkoušeli, nemohlo oním lanem být zmíněné oce-
lové lano, získané Václavem Khodlem starším. Důvod je zcela prostý 
– parašutisté se pohybovali pouze na  kolech a  ocelové lano této 
délky a tohoto průměru se dost dobře nedá skrýt do batohu, pří-
padně do aktovky a ani přepravit kvůli své váze na kole. Dalším pro-
blémem je upevnění tohoto lana – parašutisté na tento test určitě 
měli u Panenských Břežan velmi krátký čas a pevně upevnit takto 
dlouhé, silné (a velmi těžké) lano v rozmezí několika málo minut, to 

není dost dobře možné. Podle mého názoru použití ocelového lana 
výše zmíněných parametrů v  tomto pokusu nepřipadá v  úvahu, 
pokud by neměli na vyhlídnutém místě atentátu více pomocníků 
a  k  dispozici zmíněné vozidlo. Ovšem použití silného konopného 
lana, právě takového, které zmiňuje paní Uhrová, by možné bylo. 
To by se vešlo i smotané do většího batohu a šlo by i rychle upev-
nit. Pravdu se už asi nikdy nedozvíme, nicméně, podle mého názo-
ru tehdy u Panenských Břežan asi vyzkoušeli výsadkáři právě toto 
konopné lano, které našlo svůj konec u nás v Dolních Počernicích, 
a pro útok počítali s lanem ocelovým. Třeba ta lana byla skutečně 
dvě – ocelové (připravené na „ostrou akci“), zlikvidované vhozením 
do studny a konopné (zkušební), které „dožilo“ u paní Uhrové.

Co napsat závěrem. V pozůstalosti Fanynky se zachoval Vašíkův 
krásný dopis k jejím dvacátým narozeninám, datovaný 9. prosince 
1939. Dovolím si jeho část citovat: „Věřím, že Tvé touhy a  přání 
jsou jistě krásné, snad bude nutno čekat na  jejich splnění, snad 
budou v cestě překážky, ale věř se mnou, až slunce svobody vy-
svitne nad naší vlastí, bude i  Tobě a  mně splněno jedno z  přání 
největších.“ Tak silně vlastenecky vyznívají slova dvacetiletého 
chlapce na počátku německé okupace, která se pro něho a pro jeho 
snoubenku bohužel nenaplnila. Zatímco jeho popel je rozptýlen 
někde na  mauthausenských stráních nad Dunajem, bezhlavá těla 
jejich přátel Kubiše a Gabčíka skončila v neoznačené štole ďáblické-
ho hřbitova. Pouze Františka odpočívá na našem hřbitově v pečlivě 
udržovaném hrobě rodiny Urbanových blízko staré pumpy. Vzpo-
meňme někdy hrdinství všech zde citovaných, i nenaplněné lásky 
těch dvou mladých lidí, až tudy budete někdy procházet.

 Zpracoval Martin Šíla ve spolupráci s Vlastislavem Janíkem

Poděkování: Redakce Dolnopočernického zpravodaje velmi děkuje 
panu Vlastislavu Janíkovi za  poskytnutí podstatných textů z  jeho 
článku „Příběh rodiny Khodlových“.

Autor rovněž velmi děkuje za připomínky a úpravy článku Mar-
kétě Stehlíkové a paní Věře Uhrové.

Prameny: Příběh rodiny Khodlových – Vlastislav Janík (https://mauthausen.
webnode.cz/); Petr Kulhánek – Životní příběh parašutisty Josefa Valčíka;  
70. výročí operace ANTHROPOID – Jindra Svitáková; Terč Heydrich – speciál 
časopisu REFLEX k 70. výročí útoku na Heydricha; MUDr. Evžen Čech – 
článek „Moje teta Fanynka“ (Dolnopočernický zpravodaj číslo 7-8-9/2011); 
Osobní vzpomínky paní Věry Uhrové; materiál z archívu Martina Šíly

Hezká fotografie 
Františky Urbanové 

z rodinného alba

Krásný dopis Václav Khodla k dvacátým narozeninám Františky 
Urbanové, datovaný 9. prosince 1939
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Proč není (dosud) v Dolních Počernicích 
skautský oddíl?    sNAD bUDe
K  článku bratra Skrblíka „Proč není (dosud) v  Dolních Počernicích 
skautský oddíl?“, který vyšel v minulém čísle DPZ, si dovolím doplnit 
stručnou informaci, že i  mne dlouhodobě trápí, že v  Dolních Po-
černicích nemáme skautský oddíl. Proto jsem už před časem začal 
podnikat kroky směřující k  tomu, abych zde skautský oddíl mohl 
založit a alespoň z počátku vést. Ostatně se na mne už obrátilo ne-
málo rodičů jako by v naději, že to dokážu mávnutím kouzelného 
proutku vyřešit. Bratr Skrblík popsal, že tak snadné to není. Prvním 
krokem bylo, že jsem se svou drahou Vílou zplodil čtyři syny, po-
tenciální budoucí vedoucí. Když dosáhli příslušného věku, přihlásil 
jsem je do oddílu, který i mne vychoval – Protěž ve středisku Bla-
ník. Tam z nich nyní rostou skauti, kteří se těší, že by jednou mohli 
dolnopočernický oddíl vést. S vedením Protěže mám také domlu-
venou Skrblíkem zmíněnou „patronaci“ pro začátek našeho dolno-
počernického skautování. Jsem přesvědčen, že sehnat klubovnu by 
nebyl problém. Když jsem se před 22 lety rozhodl v Dolních Počer-
nicích založit a provozovat „nízkoprahový“ klub pro děti a mládež, 
klubové prostory jsme také našli a vlastními silami upravili. Využili 
jsme tehdy dům určený k demolici, který tak získal několik let života 
navíc. 

Ostatně stojí dodnes, takže – pokud se do té doby nenajde pro 
lepší využití – mohl by možná po založení skautského oddílu sloužit 
jako klubovna. Je tu také třeba obecní hájovna, která by nabízela 
úžasné lesní okolí, a uvažovat by se dalo i o jiných objektech. Ale to 

Dětský domov potěšil zdravotníky
Dnešní doba je velmi těžká 
pro většinu z nás, ale asi nej-
více pro zdravotníky. A  tak 
se náš dětský domov rozho-
dl vykouzlit alespoň malý 
úsměv na jejich tvářích. 

Děti v  jednotlivých ro-
dinkách s velkou chutí tvo-
řily a  tvořily, nápadů bylo 
opravdu plno. Dětské ruce 
se daly do práce a výsledek 

byl na světě. Velikonoční dekorace, svícny, šití zajíčci, vyrobené hr-
níčky plné sladké čokolády, barevná mýdlíčka, velikonoční cukroví, 
voňavá káva a ke kávě ještě něco sladkého. Naše dárky jsme směřo-
vali pro zaměstnance IKEMu. 

Nastal den D. Auto plné dárečků při-
praveno, děti natěšeny a  plny očekávání, 
zda se podaří dárky úspěšně předat a ten 
očekávaný úsměv vykouzlit. Kreslené 
věnování s  několika podpisy bylo také 
slavnostně předáno. K  předání dárků pro 
zdravotníky došlo v  pondělí 29. 3. 2021 
ve  14 hodin na  oddělení Hepatogastro 
v  Institutu klinické a  experimentální me-
dicíny za  přítomnosti přednosty Kliniky 
hepatogastroenterologie, vedoucího 
oddělení gastroenterologických metod 
prof.  MUDr.  Juliuse Špičáka, CSc., hlavní 
sestry paní PhDr.  Martiny Šochmano-
vé, MBA, vrchní sestry oddělení Hepato 
Mgr.  Moniky Horáčkové a  staniční sestry 

Bc. Heleny Pitelkové. Za naše dárky se nám dostalo velmi vřelého 
poděkování a milá slova potěšila nejen dospěláky, ale i naše děti. 
Nedílnou součástí zmíněného aktu předávání byla především myš-
lenka poděkovat zdravotníkům za jejich práci. A to se splnilo. Také 
všem dětem patří velké dík. Ocenit se musí i spolupráce na jednotli-
vých rodinkách, kde vychovatelé koordinovali práci dětí a s elánem 
se pustili do práce. 

Tyto naše krásné pocity ještě umocnila reakce na naši návštěvu 
od pracovníků IKEMu zveřejněnou na sociálních sítích. Jsme poctě-
ni tím, že již zmínění ,,hrdinové” z IKEMu si našli čas a ocenili naše 
úsilí. Prostě a jednoduše – sen se splnil. 

Vychovatelům zas postačilo, že díky této akci mohli ukázat, že 
děti z dětského domova mají velká srdce! 

 Děti a zaměstnanci Dětského domova v Dolních Počernicích

moc předbíhám. Důležitější – a podle 
mne mnohem náročnější – je sehnat 
vedoucí. Ti, které já chystám, budou 
připraveni, a hlavně plnoletí za 4, 7, 9 
a 13 let. Pokud tedy půjde vše hladce, 
za 4 roky už bychom mohli činnost od-
dílu spustit a postupně ji v budoucnu 
rozšiřovat. Kdyby se do  té doby našli 
mladí (nebo alespoň duchem mladí) 
lidé ochotní a schopní se opravdu ne-
lehkého úkolu skautské práce s  mlá-
deží ujmout, velmi rád využiji jejich 
nadšení a schopností, abychom mohli 
fungovat již dříve. Zatím o  takových 
nevím. A proto nemohu zatím než do-
poručit rodičům, aby své děti zkoušeli 
přihlásit do některého z okolních oddílů a těšili se, že jednou bude-
me mít svůj skautský oddíl i v Dolních Počernicích. 

Buď připraven! 

HAVRAN (odchovanec skautského oddílu Protěž (za totality pod hla-
vičkou TOM – turistického oddílu mládeže ČSTV), s bohahatou zkuše-
ností s prací s mládeží jednak v rámci salesiánské oratoře a letních tá-
borů – „chaloupek“, jednak v rámci Klubu 26 a dalších aktivit POČINu) 
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Jak jsme na faře prožili Velikonoce
V roce 2021 jsme už podruhé prožili Velikonoce tísněni vládními omezeními, která znamenala nestýkat se pokud možno s nikým, kromě vy-
konávání nutných velikonočních úkolů, a nikam nechodit. Přesto byl obvyklý pořad bohoslužeb zachován, i když jsme vedli stálý zápas, aby 
počet lidí v kostele nepřesáhl povolených deset procent. Někteří tedy zůstali stát před dveřmi kostela a sledovali bohoslužby jen prostřednic-
tvím reproduktoru, mnozí další je sledovali z domova na obrazovce svého počítače jako videopřenos. Krajní doba si vyžaduje krajní řešení, 
nouzový stav si vyžadoval nouzová řešení.

V sobotu 3. dubna večer, při velké bohoslužbě Kristova vzkříšení, byli pokřtěni dva dospělí katechumeni, kteří se na křest připravovali 
už delší dobu. A když jsme po nedělní bohoslužbě pozvedli na faře číši na oslavu Velikonoc, byla to opravdová oslava, i když proběhla jen 
v „rodinném kruhu“ či v kruhu jedné domácnosti.

O co víc byly oslavy Velikonoc, tohoto největšího křesťanského svátku, omezeny, pokud jde o vnější projevy, o to víc se obracely k nitru 
člověka. Když jsou omezeny vnější možnosti prožívání a vnější aktivity, člověk buďto upadne do rozmrzelosti nebo nudy, anebo se od mno-

hých vnějších podnětů oprostí a vstoupí do nádherného vnitřního světa, ve kterém může 
být jen se svými nejbližšími anebo jen s Bohem. Tím nesnižujeme krásu, velikost a důleži-
tost lidského společenství a krásu světa, Božího stvoření, ale ony se stávají cestou k oné 
kráse, kterou může člověk nacházet jen v tichu ve svém nitru.

Letošní Velikonoce k tomu dávaly dobrou příležitost. Nařízená omezení pohybu a kon-
taktů s lidmi byla sice únavná a iritující a zaháněla nás do izolace, ale zároveň byla něčím 
vzácným a dobře využitelným. A zároveň se začínalo klubat jaro se svými petrklíči, sněžen-
kami a čemeřicí. Jaro v tichu. Jaro v samotě.

Letošní Velikonoce ovšem měly i  obtížnou stránku, totiž přesouvání těžiště našeho 
vnímání od  prožitků a  od  společenství k  informacím. Sledování obrazovky, na  které se 
zredukovala účast mnoha lidí na bohoslužbách, je jen chabou náhradou prožitku radosti, 
sounáležitosti a společenství. Zprostředkuje převážně informace, které jsou jistě potřebné 
a užitečné, ale vydání sebe sama a přijetí druhého to není. Podobně jako práce s počíta-
čem nemůže školním dětem plně nahradit osobní účast na výuce.

Výhled do budoucnosti naší společnosti je snad nadějný, naší nadějí je, že pandemie koronaviru jednou skončí a my budeme zase žít, 
a nejen utíkat před virem. Těšíme se každopádně na plné společenství, že zase budeme moci být spolu. 

K těmto vnějším nadějím sice vzhlížíme, ale ony se také nemusejí naplnit. Avšak vnitřní naděje na tom nejsou závislé. 
 Libor Ovečka

Z Číny přišel (kromě koronaviru) i buvol
12. února 2021 začal podle východoasijského systému počítání let rok buvola. Někdy se setkáme i s pojmenováním rok krávy, býka nebo 
dokonce vola. Podle legendy spojené se vznikem zvířetníku spojené si bájný Nefritový císař kdysi předvolal zvířata. Myš tušila, že se bude 
něco rozdávat, a kdo dřív přijde… však to znáte. Vyskočila tedy nad hřbet buvolovi, který je největší, nejsilnější a nejrychlejší, aby se s ním 
dostala k císaři co nejdříve. Buvol, sotva se k němu zpráva donesla, nemeškal a bez ohledu na překážky ihned vyrazil k císařskému paláci. 
Těsně před trůnem pak myš, schovaná mezi jeho ušima, seskočila, chudáka dobrého buvola předběhla a císaři se poklonila jako první. 
V pořadí východoasijského zvířetníku tak buvolovi připadlo druhé místo (vloni byl rok myši/krysy). Jak už z uvedeného vyplývá, je buvol 
silný, pracovitý, houževnatý, cílevědomý, přitom ale dobrák a kliďas. Tomu by měl odpovídat i nastávající rok, protože na rozdíl od našich 
hvězdných znamení, je ve východoasijském zvířetníku každému z dvanácti zvířat přiřazen hned celý rok. Buvol sice neoplývá smyslem pro 
humor, ale zrady se od něj obávat nemusíme.

Ne, nebojte se, nechci vás tu obtěžovat „z prstu vycucaným“ horoskopem jako v nějakém bulvárním plátku. Protože, jako mnohé další 
pilíře východoasijské kultury, pochází i zmíněný letopisný systém z Číny, přišlo mi zajímavé přiblížit vám trochu kultury a tradic země, z níž 
dnes už nepochází jen mnoho z toho, co si nakupujeme a čím se rádi obklopujeme, ale i mnohé, čeho se velmi obáváme. Ač je toto počítání 
a označování roků v současnosti – a zejména mimo východní Asii – spojováno hlavně s horoskopem, jeho původní smysl byl – podobně 
jako u kalendářů jiných kultur – pomoci zemědělcům určit správně časy jednotlivých prací a činností a předvídat přírodní cykly, změny po-
časí a podobně. O jeho promyšlenosti a správné reflexi pozorování svědčí mimo jiné i to, že se zachoval a do značné míry stále užívá už asi 
2500 let. Skloubilo se v něm starověké astronomické poznání o slunečních, 
měsíčních a jupiterských cyklech se znalostmi o přírodně, klimatu a přírod-
ních zákonitostech, s učením o principech jin a jang a o pěti hlavních živlech, 
jimiž jsou dřevo, oheň, zem, kov a voda. Důmyslnou kombinací vzniká šede-
sátiletý cyklus, v němž se výše zmíněné živly spojují s jednotlivými zvířaty. 
Aktuálně tedy nastal rok buvola spojeného se zemí. Ve všech východoasij-
ských zemích tento rok přivítali v naději, že buvolova nezlomná síla pomůže 
překonat trable, s nimiž se celý svět potýká.

Do „čínského“ roku zemského buvola vám všem přeji, aby vás nic čín-
ského ani jiného původu netrápilo ani neohrožovalo a abyste svých cílů do-
kázali dosahovat stejně houževnatě a cílevědomě jako buvol. A nenechme 
se odradit tím, když nás občas nějaká krysa napálí nebo předběhne. Náš čas 
přijde!

 Tomáš V. F. Jirsák Havran
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Led(n)ový svět u koní
Zima byla letos dlouhá a zima u koní je každý rok jako příběh z Le-
dového království. Úderem nového roku 2021 napadl první sníh 
a z pražských Počernic se staly islandské sněhové pláně. Nejen, že 
tímto dnem se pro nás automaticky mění spousta běžných denních 
rituálů, ale příběh začíná vůbec tím, jak se do stáje dostat. Ráno při-
jdete na Hlavním nádraží k vlaku a na tabuli si přečtete, že z důvodu 
nepříznivých sněhových podmínek je spoj z Berouna zrušen. Jdete 
pěšky na Masaryčku a na odjezdové tabuli zpoždění 50 minut. Tak 
pokračujete tramvají za kamarádkou, která se rozhodla cestu do Po-
čerek zvládnout autem. Tramvaj končí v půlce cesty pro neprůjezd-
né koleje. Jdete mrazem, ulicemi neprotaženými až k místu setkání, 

kde vaše zmrzlé ruce čeká 
ještě odhrabat zasněženou 
dodávku, následně zvládnout 
jízdu po kluzké silnici a o ho-
dinu a  půl později už si hla-
díte svého oblíbeného koně 
ve stáji. 

Z  našich koňských mi-
láčků se stala přechlupatá 
stvoření. Koně jsou na  zimu 
dobře vybaveni. Než přijdou 
první mrazy, naroste jim hus-
tá srst, díky níž snesou pory-
vy větru se sněhem. Přesto je 
třeba některým méně otuži-
lým koníkům dávat přes tělo 
deku. Nám lidem žádná srst 
neroste, a  tak se uchylujeme 
k jedněm teploučkým kamín-
kům v klubovně, kde za zimu 
vyměníme cca 30 plynových 
desetikilových bomb, které 

dovážíme z  nedaleké benzínky. Péče o  koně, když je teplota pod 
nulou a na zemi leží spousta sněhu, je oproti létu náročnější. Denně 
zamrzlé sudy s vodou, které je nutné prosekávat sekyrou, aby koně 
měli co pít, mizející zásoby sena, koně ubývající na váze a my všich-
ni bořící se až ke kolenům do sněhu či bláta. Koně přes zimu spo-
třebují okolo 50 kulatých balíků sena. Jeden balík má zhruba 300 kg 
a  koním je potřeba ho ve  třech lidech ručně navalit do  krmelce 
jednou za 4 dny. Nejen krmení potřebují koně víc, ale i podestýl-
ky. Ve velkých mrazech se připravuje mnohem větší vrstva slámy, 
kde koně v noci odpočívají. Podestýlka letos brzy došla, a tak bylo 
potřeba uprostřed zimy objednat valník dvaceti balíků nové slámy. 
Pro místní holky je to slušná náhrada posilovny, které jsou v dnešní 
době zavřené, neboť se balíky všechny navalují ručně.

Kompenzací za  náročnější péči je ten krásný pohled na  koně 
jakmile je vypustíte do výběhu do čerstvého prašanu. Koukat se jak 
šťastně běhají a vykopávají kopýtky a chtějí si ve sněhu hrát. Válí se 
ve sněhu i se svou dekou na zádech a na ocase se jim dělají ledové 
kuličky, se kterými pak při chůzi chrastí jak s rolničkami. Přesto, že 
země jim pod kopýtky klouže a nám všem mrznou ruce, stále po-
kračujeme v trénování koní a individuální výuce dětí v práci s nimi. 
Protože Covid Necovid o koně se musíte starat každý den. Tímto dě-
kujeme všem, co nás podporují a věříme, že brzy se budeme moci 
plně vrátit k činnostem klubu. 

Ale jaro už je tady a s ním první tráva, která láká víc než balí-
ky sena. Jsme naštěstí věční optimisté, a tak se pilně připravujeme 
na  první společné tréninky, soutěže, závody anebo i  mistrovské 
soutěže. Pro letní období opět plánujeme koníky převézt na Rou-

sínovské pastviny, kde 
v  letošním roce připra-
vujeme tři letní pobyto-
vé akce: tábor s koňmi, 
kde si děti hrají a  záro-
veň jezdí na koních (na-
plněn), hiporehabili-
tační pobyt pro osoby 
se specifickými potře-
bami a koňský tábor 15. – 22. 
8., zaměřený na intenzivní pro-
žitky a  mnoho hodin s  koňmi 
a  na  koních. V  případě zájmu 
o účast na táboře kontaktujte 
Hanku tel. 605 285 426.

I  nadále platí  možnost 
odvozu hnoje na  svoji zahrád-
ku ZDARMA a  opět  žádáme, 
abyste NEKRMILI NIČÍM KONĚ 
V  OHRADĚ, máme již několik 
hodně starých koní, kteří mají 
závažné metabolické trávicí 
problémy a  i  kousek tvrdého 
chleba se jim může stát osud-
ným. Koně dostávají dostatek 
krmiva a všeho, co potřebují. Zanechte jim tvrdé pečivo nebo mr-
kev na rampě a my jim ho přidáme k večeři. Děkujeme, že i dobře 
míněným krmením koním nezkracujete život.

 Veronika Horáková a Hanka Špindlerová
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PoPolez Po Počernicích 2 – interaktivní hra

Výtvarná soutěž „Namaluj Velikonočního zajíčka“

V ýsLeDk y soUtěŽe

oáZA PRo Děti

Po Počernicích jsme rozmístili opět deset zastavení. Tentokrát jsme 
však trasu prodloužili. Měří 5,5 km a netvoří okruh. Začíná se u In-
focentra a končí u hotelu Svornost. Všichni, kdo trasou projdou, se 
dozvědí nové informace z historie i současnosti Dolních Počernic. 

Vyzvali jsme děti, aby nám namalovaly obrázek na téma „Velikonoč-
ní zajíček“. Různými kanály k nám doputovalo na osmdesát zajíčků. 
Kresby jsme rozdělili do pěti věkových kategorií, naskenovali jsme 
je a elektronicky zaslali porotcům. 

V  porotě zasedli odborníci na  dětskou kresbu z  celé ČR. Naši 
výzvu přijali: 
-  malířka Jiřina Břicháčková-Olivová – provozuje výtvarné studio 

ARS PUERIS Praha a pořádá výtvarné kurzy pro děti,
-  výtvarnice Petra Kadlecová – učitelka výtvarné výchovy v ZUŠ 

Dačice,
-  amatérská výtvarnice Hana Králová – emeritní profesorka Gym-

názia Český Brod,
-  akademický sochař Milan Kuzica – Praha Dolní Počernice,
-  výtvarnice – Hana Petriščová – učitelka výtvarné výchovy a dě-

jepisu, 8. ZŠ Most.
Porota se zhostila úkolu velice zodpovědně. Ke  každé kategorii 
zpracovali porotci podrobný písemný komentář, ve kterém uváděli, 
proč se tak rozhodli.

Vítěze jsme vyhlásili 30. 3. v  glorietu zámeckého parku. Děti 
a rodiče, přicházeli postupně, aby byly dodrženy hygienické předpi-
sy. I přes roušky byla vidět ohromná radost vítězů. Ocenění obdrželi 
knížky, které poskytují dětem náměty a různou oporu při výtvarné 
tvorbě. Ceny daroval pan starosta Zbyněk Richter a knihy vybrala 
Markéta Brožová.

Všechna díla jsme umístili v kolonádě zámeckého parku.
Děkujeme všem školkám, školám, učitelům a  hlavně rodičům 

za skvělou spolupráci.

kategorie 9 let a starší
1. místo Elen Lisa
2. místo Vanda Langmajerová
3. místo Linda Petroturová 

kategorie 8 let 
1. místo Jakub Kyselý
2. místo Edita Řeřábková
3. místo Emma Pospíšilová

kategorie 7 let 
1. místo Antonín Langmajer
2. místo Nikol Josková
3. místo Šimon Černý
3. místo Amálie Porhová

oáza se snaží dětem v době pandemie připravit bezpečné rozptýlení a zábavu. Pro děti připravila pokračování inter-
aktivní hry, výtvarnou soutěž a zábavné dopoledne „Hledání velikonočního zajíčka“.

Hru je možné hrát od  9. 3. do  28. 5. 2021, kdy v  rámci Dětského 
dne vylosujeme pět šťastných, kteří správně odpověděli na všechny 
otázky. Ceny věnuje pan starosta Zbyněk Richter a  my všichni se 
těšíme, že je předáme výhercům.

kategorie 6 let 
1. místo Jonatán Kuzica
2. místo Lucie Gottwaldová
3. místo Šimon Černý
3. místo Marek Babica

kategorie 5 let a mladší 
1. místo Stela Pejchová 
2. místo Emilka Babicová
3. místo Andrejka Honzíková

kategorie 6 let 
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Hledání velikonočního zajíčka
Bohužel již podruhé jsme nemohli uspořádat tradiční velikonoční 
výstavu. Přesto jsme chtěli oslavit příchod Velikonoc. Proto jsme 
připravili pro děti akci „Hledání velikonočního zajíčka“ v zámeckém 
parku. Celou akci jsme připravovali na víkend před Velikonoci. Vše 
bylo připraveno, domluveno, zajištěno, ale zasáhla vyšší moc. Celou 
akci jsme byli nuceni přesunout až na termín po Velikonocích. 

Cesta za velikonočním zajíčkem byla plná různých disciplín – jak 
vědomostních, tak dovednostních. Na prvním stanovišti u vchodu 
do Štěpnice děti uvítala Kateřina. Zkontrolovala, zda došlo k dezin-
fekci rukou a  zda příchozí mají roušku nebo respirátor. Vysvětlila, 
co na děti čeká a dala jim kartičku, kde byl seznam úkolů. Kateřina 
zároveň vypouštěla děti s rodiči do parku tak, aby po cestě šli sami 
a nepotkali se s ostatními. 

Tak hurá a děti vyrazily. Na cestě před záhonem, kde nádherně 
kvetou krokusy, čekala na děti Iva. Zde si děti poskládaly papírový 
košíček, do kterého si mohly ukládat sladké odměny. Ty jsme dostali 
jako sponzorský dar od obchodu BILLA. 

Ve workoutovém koutku čekal Michal. Ten měl pro děti připra-
venou překážkovou dráhu. Děti odměnil, když mu předvedly, že 
doma u počítače nezapomněly přeskočit překážku. 

Na další zastávce u Kočičího hrádku vítala děti Esterka. Děti si 
měly vzpomenout na nějakou velikonoční koledu. 

Děti pokračovaly dál podél jižní zdi parku až ke  splavu. Uf, uf 
zase pohyb. Děti zde přenášely vajíčko na  lžíci, a  to jim nesmělo 

spadnout. Povedlo se. Katka tiskla do kartičky razítka a hurá na dal-
ší stanoviště.

Za stolem seděl Tomáš. Před ním vystavené vlastnoručně plete-
né pomlázky, dále pak řehtačky a kraslice. Pokládal dětem nelehké 
otázky týkající se Velikonoc. „Proč se říká Zelenému čtvrtku zelený? 
K čemu slouží řehtačky? Který den v týdnu je velikonoční pomláz-

ka?“ Děti si také vyzkoušely zvuky různých druhů řehtaček. Razítko 
do kartičky a čokoládové vajíčko do košíčku. 

Honem za druhým Tomášem a Viktorkou. Na tomto stanovišti 
před amfiteátrem děti hledaly vajíčka, která byla poschovávaná 
ve vymezeném území. Byla to fuška. 

Další zastávka – kolonáda. Tady čekala Majda. Měla zde rozmís-
těných pět stolečků daleko od  sebe. Dezinfekce je v  permanenci. 
Děti dostaly předtištěný obrázek s velikonočním motivem a úkolem 
bylo ho vymalovat. Zatímco dítě malovalo, rodiče si prohlíželi vý-
stavu dětských obrázků z výtvarné soutěže „O nejkrásnějšího veli-
konočního zajíčka“. Plno dětí běželo ke svým obrázkům na výstavě 
a  hrdě ukazovaly svoje dílo. Dojemný moment – rodiče, babičky 
a dědečkové hrdí na svá vnoučata. Tyto momenty nám dávají ener-
gii a smysl do další práce. 

Ale dál – před Orangery hopsal vytoužený zajda Adam. Všichni 
ho našli. 

Děti nakonec plnily ještě jeden neočekávaný úkol, který si na ně 
vymyslela Markéta. Naházet tři tenisáky do krabice a hurá pro od-
měnu. Jana zkontrolovala kartičky a  děti dostaly nápoj, který da-
rovala firma Coca Cola, a ještě něco sladkého od BILLY. Po čtyřech 
hodinách postupně proudících rodin s dětmi nastal konec.

Skončili jsme právě včas. Chvilku po 14 hodině, když park opou-
štěli poslední účastníci, začalo pršet.

Na závěr bych chtěl poděkovat Slávkovi a Vaškovi z pomocné 

čety ÚMČ za skvělou spolupráci při přípravě. Dále Pavlovi za krásné 
fotografie, které najdete na našich webových stránkách a na sociál-
ních sítích. Děkuji všem kolegům i návštěvníkům – těm děkujeme 
za to, že přišli a za milá slova podpory.

 Za Oáza tým Tomáš Král
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LA Pozor! Pozor! Záhadná teta bobina 

a Viktor ve škole!

kreativita a fantazie…

ŠKOLA NESPÍ… 

AUtoRské Č teNÍ

Ale ne, nemějte strach! To se jen k  naší 
on-line výuce připojily Pavlína Jurková 
a  Jarmila Vlčková, autorky knihy Viktor 
a  záhadná teta Bobina, Viktor a  případ 
zmizelého psa. Přečetly nám ukázky 
z  knih a  odpověděly na  mnoho zvěda-
vých otázek. Už víme, jak taková kniha 
vzniká, kdo ji ilustroval, co dělá korek-
tor nebo redaktor. Jak to nakonec bude 
s Viktorem, tetou nebo zmizením psa, si musíme ale přečíst sami.

Těšit se můžeme i na další knihy z per těchto autorek nebo také do Diva-
dla Láryfáry na jejich autorská představení.

Děkujeme. žáci 3.A a 3.B

Nic moc jiného nám v současné době distanční výu-
ky nezbývá, ale pokud tuto schopnost máme, vznikají 
i na dálku úžasné věci.

Velkou motivací je pro prvňáčky první učebnice 
plná obrázků – Slabikář. Ne všechna témata však zapa-
dají do současné situace. Na nedávno probírané stránce 
například usedá rodina v  pátek ke  stolu, aby si společně 
naplánovala výlet na  víkend. Jednoduše popisuje krásy hradů, zámků, 
parků a zoologických zahrad. Rodina se nedokáže rozhodnout, kam po-
jede…

V reálném životě je však vyhlášen zákaz cestování mimo okres a ome-
zeno vycházení… A nápad byl na světě! Vyrobíme si hrady a zámky z če-
hokoliv doma nebo na zahrádce... K dílům, která Vám chci představit, děti 
přistoupily s velkou chutí, kreativitou a fantazií. Co říkáte?

 Ivana Hájková, třídní uč. 1.B

Provoz škol je v  tomto roce opět omezen a  poznamenán pandemií… 
Všechny třídy se vzdělávají formou distanční výuky, škola je prázdná, smut-
ná… Paní vychovatelky například ztratily úplně náplň své práce. Dočasně 
tak zastoupily žáky, kteří v rámci výuky udržují pozemky školy a pracovaly 
s velkým nasazením téměř za každého počasí. Všechny třídy byly vystěho-
vány a důkladně uklizeny. Vše bylo připraveno na 12. duben, kdy mohly 
přijít první děti, na které jsme se už moc těšili!

 Ivana Hájková

zie…
Nic moc jiného nám v současné době distanční výu-
ky nezbývá, ale pokud tuto schopnost máme, vznikají 

Velkou motivací je pro prvňáčky první učebnice 
plná obrázků – Slabikář. Ne všechna témata však zapa-
dají do současné situace. Na nedávno probírané stránce 
například usedá rodina v  pátek ke  stolu, aby si společně 
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které se zaměřovaly na udržení přátelství na dálku, ale také na to, 
co děti aktuálně trápilo – strach, samota, nuda... Když se na začátku 
dubna školy otevřely, mohli jsme na tuto činnost navázat. Není jed-
noduché ošetřit vše, co si děti s sebou do školy přinášejí, ale právě 
bezpečné prostředí je vedle anglického jazyka naší prioritou. Oka-
mžitě tedy nastoupil tým našich preventistů, který pracuje s celými 
skupinami i  jednotlivci tak, abychom brzy zvládli všechny strachy, 
nejistoty a navázali na stará přátelství. Jen pokud se děti cítí bez-
pečně, mohou se plnohodnotně soustředit na výuku. Věříme, že se 
podaří dostat kovidovou situaci pod kontrolu a my budeme moci 
opět přivítat v naší škole nejen žáky, ale i jejich rodiče. Společná se-

tkávání už nám totiž také velmi chybí. Přeci jen 
jsme „Přátelská a vstřícná škola.“ 

 Mgr. Barbora Honzíková

ZŠ oRANGeRy JARNÍ
Počátek jara se ještě nesl ve znamení online výuky. Oproti loňské-
mu roku jsou z  nás ostřílení infl uenceři. Našim žákům nabízíme 
komplexní dopolední vyučování včetně odpolední družiny a hodin 
TV, ale práce s živými dětmi je přece jen lepší než s těmi placatými 
na obrazovce.

Během jara jsme zvládli online několik projektových dnů, kdy 
jsme například oslavili svátek sv. Patrika přípravou zelených vajec 
a  tancem. V  rámci Velikonočních dílen jsme pekli listové šneky 
a muffi  ny, sázeli osení… Pocit sounáležitosti jsme podpořili společ-
ným zdobením velikonočního stromu. Každý si doma vyrobil něja-
ké velikonoční vajíčko, které pak donesl na označený strom u školy. 
Děti těšilo, že mohou pověsit vajíčko vedle ka-
marádova. Nemalou péči jsme online věnovali 
také udržování kvalitních vztahů ve  třídách. 
Realizovali jsme mnohé preventivní programy, 

Ze života MŠ DUHA…
Z důvodu plošného uzavření mateřských škol dle vyhlášky MŠMT 
o  předškolním vzdělávání jsme pro předškoláky v  rámci povinné 
distanční výuky připravovali různé náměty a tipy, jak u nich rozvíjet 
jednotlivé oblasti (řeč, sluch, jemnou motoriku atd.). Příspěvky byly 
vkládány na webové stránky školy s týdenní pravidelností. Vše bylo 
voleno s  ohledem na  oblasti rozvoje dítěte dle RVP  pro předškol-
ní vzdělávání a v  souladu s aktuálním třídním vzdělávacím plánem. 
Do výuky se s radostí zapojily i mladší děti a jejich paní učitelky.

Trochu netradiční formou distanční výuky v prostředí Zámeckého 
parku byla „JARNÍ HRAVÁ STEZKA – NEJEN PRO PŘEDŠKOLÁKY“. Na de-
seti stanovištích se děti všech věkových kategorií mohly dozvědět  něco 
o jarních květinách, o ptácích žijících v našem okolí a hravou formou si 
opakovaly např. sluchové vnímání, pravolevou a prostorovou orientaci, 
předmatematické představy, zacvičily si, zazpívaly a z přírod-
nin postavily domečky pro broučky…  Jelikož tato akce měla 
tak veliký úspěch nejen u nich, ale i u jejich sourozenců, rodičů 
a prarodičů (máme z toho obrovskou ra-
dost �), připravili jsme pro ně další 
stezku, tentokrát „Pohádkovou“, 
která odstartovala po  Velikonocích 
a  bude trvat tři týdny. Doufáme, že 
alespoň trochu přispěje k  veselejší 
náladě v  této nelehké době a  že to 
nebude dlouho trvat a  my se zase 
všichni ve zdraví uvidíme…

 Jarka Pasáková, uč. třídy Kvítka

voleno s  ohledem na  oblasti rozvoje dítěte dle RVP  pro předškol-
ní vzdělávání a v  souladu s aktuálním třídním vzdělávacím plánem. 

Trochu netradiční formou distanční výuky v prostředí Zámeckého 
parku byla „JARNÍ HRAVÁ STEZKA – NEJEN PRO PŘEDŠKOLÁKY“. Na de-
seti stanovištích se děti všech věkových kategorií mohly dozvědět  něco 
o jarních květinách, o ptácích žijících v našem okolí a hravou formou si 
opakovaly např. sluchové vnímání, pravolevou a prostorovou orientaci, 

a prarodičů (máme z toho obrovskou ra-

, uč. třídy Kvítka
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JesLiČky oRANGeRy – JARo beZ MeDVÍDkŮ
Měsíc březen nám odstartoval ve  znamení tvrdého lockdownu 
a naše medvíďata musela zůstat doma, proto jsme poslali rodičům 
nápady na  kreativní tvoření, všechny básničky jako Bramboru či 
Mravenečka, aby je nezapomněli, a aby ty naše mláďata doma za-
bavili, než se nám vrátí do školky. 

A protože se blížily Velikonoce, tak jsme pro ně připravili Veli-
konoční cestu Dolnopočernickým parkem, kde jsme vytvořili sta-
noviště plné zábavy a úkolů a rozmístili je na stromy. Úkolem bylo 
sesbírat všechna vajíčka ze stanovišť a nalepit si je do hrací karty. 
Na ty, kteří nám kartu se všemi sesbíranými vajíčky poslali na náš 
medvídkovský email, čekala ve  školce sladká odměna. Od  rodičů 
jsme také dostali spoustu krásných fotek nejen z  procházky, ale 
i z karanténních zážitků doma.

V  měsíci dubnu se bohužel nic nezměnilo a  my jsme nadále 
čekali na nějaké lepší zprávy, abychom se mohli už brzy sejít všich-
ni opět ve školce. Dále jsme vymýšleli různé aktivity, kterými jsme 
stále zásobovali rodiče. Aprílové počasí na sebe nenechalo dlouho 
čekat a my jsme si mohli užít ještě trochu sněhu, ale i teplé slunečné 
počasí při řádění venku. 

Věřím, že se brzy situace zlepší a my budeme moci dále pokra-
čovat v našem obvyklém programu.

Za tým jesliček Orangery přeji krásné a slunečné jaro a posílám 
mnoho sil do tohoto nelehkého období.

 Bc. Lucie Tréglová

Rokytka chystá letní hudební tábor

Výlet do ptačí říše 
s Jaruškou 

Ač jsme na  začátku roku byli přesvědčeni 
o  tom, že na  jaře už budeme moci normál-
ně fungovat a  zase společně s  dětmi zpívat, 
tak současná situace nám to zatím bohužel 
neumožnila a  my pokračujeme v  setkávání 
a zkoušení online pomocí Teamsů, výukových 
zábavných videí a nahrávek na webu Rokytky. 

V každém případě je nám ale opravdu líto, že nemohou probíhat 
živé hodiny a děti tak přicházejí o možnost spolupráce, utužování 

HUDebNÍ sboRoVý táboR V LetAŘoVicÍcH 

Termín: 18. – 25. července 2021
Určeno dětem ve věku 8 – 12 let
Téma celotáborové hry: cesta kolem světa
Ubytování: stany s podsadou, Bartošův mlýn
Strava: plná penze a pitný režim (jídlo 5x denně)
Termín přihlášek na tábor: do 21. května 2021

Na květen pro vás všechny, malé i velké, zpěváky i nezpěváky, na-
hrála Rokytka písničky k venkovní hře Rodinného a komunitního 
centra Mumraj ve  spolupráci s  Mateřským centrem a  rodinným 
klubem Veselý čertík. Vydejte se s  námi a  se skřítkem Jaruškou 
do  ptačí říše! Na  cestě z  Dolních do  Horních Počernic vás čeká 
mnoho zajímavých úkolů a  v  korunách stromů zblízka uvidíte 
ptáčky a uslyšíte jejich zpěv.

Více informací můžete získat u sbormistryně Rokytky Andrey Čan-
čarové Houfkové: cancarova@sbor-rokytka.cz / 774 082 980. 
Informace o sboru naleznete na webových stránkách 
www.sbor-rokytka.cz
 Andrea Čančarová Houfková
 sbormistryně Rokytky
 Andrea Čančarová Houfková
 sbormistryně Rokytky

kolektivního ducha, krásné zážitky s kamarády, získávání sborové-
ho cítění a nenahraditelný prožitek ze společného zpívání. Proto 
také doufáme a už teď se moc těšíme na náš letní tábor, kde si 
s dětmi tohle všechno plně vynahradíme! 

Tábor je určený především našim sborovým zpěvákům, tedy 
dětem z  koncertního sboru Rokytky a  vybraným dětem ze star-
šího přípravného oddělení Pramínku, ale rozhodli jsme se otevřít 
brány i novým zájemcům a přizvat na tábor také další děti, které 
rády zpívají nebo mají jinak blízký vztah k  hudbě. Vítáme tedy 
zájemce o tábor, kteří s námi chtějí prožít týden plný zábavy 
a her, dozvědět se, jak pracovat s hlasem, zkusit si vícehlasé 
sborové zpívání a naučit se plno nových písniček a skladeb.
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Pozvání na andělskou výstavu

Ateliér kouzelná zahrada

Každý poslední čtvrtek ZASE novou zemi

Když jsme v  listopadu 
2020 za redakční radu vy-
hlašovali výtvarnou sou-
těž pro počernické děti, 
nenapadlo nás, že se za-
mýšlená výstava a předá-
ní cen výhercům vlivem 
pandemie uskuteční až 
na  jaře. Naši andělé tak 
ale překvapivě dostali 
i  nový významový roz-
měr, přesah. Anděl jako 

osobní strážce v těžké době, anděl jako symbol naděje po období 
zatím nejhoršího průběhu pandemie…

Dlouho jsme přemýšleli, jak zajistit, aby výstava byla přístupná 
veřejnosti navzdory omezením. Vystavit celkem 140 obrázků růz-
ných formátů a technik ve venkovním prostředí, aby nehrozilo po-
škození větrem a deštěm, ovšem není jen tak. 

Nakonec se nám to ale přece jen podařilo vyřešit – neprozra-
díme vám jak, zato vás rovnou pozveme se podívat: všechna díla 

Letošní školní rok 2020/21 pro nás pro všechny byl trochu odlišný. 
Kroužky jsme uzavřely po 1. lekci a většina z nás se musela uchýlit 
k životu „on-line“. Sociální kontakty jsme omezili na minimum, ale 
člověk je bytost společenská, dlouhá uzavřenost pro většinu z nás 
dospělých, ale i našich dětí není příliš zdravá, hlavně z psychologic-
kého hlediska. 

Akce pro děti jsou podle plánu uvolnění možné od června, dou-
fejme, že to tak bude a letní měsíce nám přinesou návrat k běžné-
mu životu.

A proto připravujeme a doufáme, že se uskuteční, i náš letní vý-
tvarný příměstský tábor, který pořádáme již desátým rokem. 

Program tábora každý rok vždy pečlivě vymýšlíme, na děti čeká 
spousta nových nápadů a akcí. Naučíme se něco málo o linii, barvě, 
prostoru, světlu a stínu pomocí různých malířských technik (uhel, 
suchý pastel, akvarel, temperové a akrylové barvy). Není nutné, aby 
děti měly předchozí zkušenosti, důležitá je radost z tvorby. Budeme 
se snažit o zážitkovou formu, ne o dril, při kterém se soustředíme 
jen na dovednost a přenos reality.

Nezapomínáme na  hry. Hry nám pomohou aktivovat smysly, 
povedou k  rozvoji motoriky, fantazie a  uvolnění. Práce s  různými 
materiály nám budou zdrojem tvořivosti a kreativity.

Přesně po roce nekonečného čekání na to, jak se vyvine epidemická 
situace a kdy se budeme moci zase sejít, jsme se rozhodli zkusit ob-
novit náš cyklus cestopisných besed „Každý poslední čtvrtek novou 
zemi“ alespoň distanční formou. První pokusnou besedu jsem si 
vzal na starosti sám, protože jsem nechtěl vrhnout někoho exter-
ního do neznámých vod distančního besedování. Naše pravidelné 
besedy, k nimž jsme se s různými cestovateli, dobrodruhy, horolezci, 
botaniky, geology a dalšími scházeli vždy poslední čtvrtek v měsíci 
ve velké zasedací síni dolnopočernické radnice, byly vždy založeny 
na osobním kontaktu, často je doprovázela výstavka souvisejících 
exponátů a  jejich nedílnou – troufám si říci esenciální – součástí 
bylo podávání zajímavého občerstvení souvisejícího se zemí, kte-
rou nám přednášející představoval, nebo jinak s  tématem besedy 

budou veřejnosti volně přístupná od  začátku května do  konce 
měsíce v  prostranství před kostelem. Předání cen vítězům jed-
notlivých kategorií se uskuteční dne 28. 5. 2021 v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie v odpoledních hodinách v rámci Noci kos-
telů, samozřejmě v  souladu s  platnými nařízeními. Konkrétní čas 
ještě upřesníme na webových stránkách soutěže v sekci aktuality 
a na stránkách obce. 

Za tým soutěže bychom na tomto místě chtěli poděkovat panu 
faráři Liboru Ovečkovi za vstřícnost a ochotu, díky které budou an-
dělé vystaveni na důstojném a veřejnosti dobře přístupném místě. 

Doufáme, že předání cen výhercům se bude moci uskutečnit 
tak, jak máme nyní naplánováno. Každopádně budeme monitoro-
vat situaci a  v  případě restrikcí na  ně budeme reagovat. Sledujte 
proto průběžně sekci aktuality na stránkách soutěže www.vanoce-
-s-andelem.webnode.cz.

A na závěr důležitá informace pro všechny autory obrázků: ori-
ginály andělů si můžete vyzvedávat v průběhu května v úředních 
hodinách na podatelně úřadu, společně s drobnou sladkostí. 

 Za tým soutěže Draha Kráčmarová a Roman Franta

Pokud nám počasí dovoluje, trávíme většinu času venku.
Cílem našeho tábora je naučit děti pozitivně vnímat a prožívat 

pomocí výtvarné tvorby. Je pro nás velice důležité, aby se u nás děti 
cítily dobře a rády se k nám vracely.

 Mgr. Eliška Richterová
https://www.atelierkouzelnazahrada.com/

(třeba polárnická strava při besedě o přechodu grónského ledovce). 
Nic z toho při on-line besedě nabídnout nelze, proto jsme byli plni 
očekávání, zda se podaří navázat na dříve velmi příjemnou atmo-
sféru našich cestopisných besed. A vyšlo to! V naší v pořadí březno-
vé, takto již 176. (a 1. onlinové) besedě jsme se podívali hned do tří 
zemí – Turecka, Spojených arabských emirátů a  Kataru. A  v  době 
psaní tohoto článku již chystáme dubnovou online besedu. Vzhle-
dem k termínu, kdy toto číslo DPZ vyjde, mohu čtenáře pozvat, aby 
sledovali obecní nástěnky a také naše facebookové stránky (fb.me/
KPCNZ), kde budeme informovat o  tom, zda květnová a  červno-
vá beseda proběhnou ještě v on-line světě nebo už zase tradičně 
na radnici. Ať tak či tak, těšíme se na všechny!

 Tomáš V. F. Jirsák Havran



30

Grafiku roku 2020 za litografii získal Roman Franta

Jak vznikala litografie ZAHANBENÝ

Každý rok vypisuje Nadace Hollar celostátní soutěž Grafika roku. Do soutěže se mohou přihlásit umělci 
s jedním grafickým listem, který vytvořili v předcházejícím roce. Kategorie jsou rozděleny na studentské 
a  dospělé v  technikách tisků z  výšky tj. linoryt, dřevořez, dřevoryt, z  hloubky tj. například suchá jehla, 
mezzotinta, akvatinta, z plochy tj. litografie, serigrafie a počítačová grafika. Z velkého počtu přihlášených 
byli nominování na Cenu za litografii Mikoláš Axman, Roman Franta, Petr Nikl a František Skála. S radostí 
můžeme oznámit, že se porota rozhodla udělit cenu Grafika roku 2020 našemu členovi redakční rady Dol-
nopočernického zpravodaje akad. mal. Romanu Frantovi za grafický list „Zahanbený“, v technice litografie. 
K udělené ceně mu gratulujeme.

Ceny se plánují předávat na dernisáži dne 18. května 2021 od 18 hodin v Císařské konírně Pražského 
hradu, kde bude nainstalována výstava grafických listů nominovaných a vybraných umělců.

V současné době také probíhá výstava obrazů a instalace Romana Franty a Jaromíra Kouřila pod ná-
zvem „Chci být Indián“ v pasáži Českého designu pod Českou národní bankou v ulici Na Příkopech, která 
potrvá do konce června 2021.
 Světla Parkanová, RR DPZ

Ke  grafické technice litografii přistupuji jako k  malbě, respektive 
malbě lazurní. Vyzkoušel jsem mnoho grafických technik, ale lito-
grafie mě přitahovala nejvíc. Proč? Protože si při ní můžu pohrávat 
s  barvami stejně tak, jako u  malby, aniž by ztratily požadovanou 
intenzitu a imitovat malbu, v tomto případě až dvanáctibarevným 
soutiskem.

Tisk grafiky z kamene je proces plný překvapení, experimentů, 
neustálého přemýšlení o  barvě a  pořadí tisku jednotlivých vrstev 
i o komunikaci s tiskařem.

Jednotlivé barvy jsou většinou lazurní, více či méně transpa-
rentní. Při soutisku se musí dopředu předvídat výsledný efekt. 
V této fázi se mi vaří mozek a tiskařovi ruce při míchání optimální 
barvy. Baví mě hledat optimální možný odstín a přitom pozorovat 
tiskaře, jak špachtlí na kameni obratně míchá vybranou barvu.

Litografie je zkrátka dobrodružství a v  litografické dílně v Pra-
ze 1, Říční ulici u Boudů je vždy pohoda a správná atmosféra pro 
tisk. Těším se vždy na další a další tištěnou barvu, co přinese překva-
pivého na papír a co provedou nejrůznější náhody při překrývání 

barev. Zároveň mám ale i tro-
chu strach, při nanášení tis-
kařské tuše na kámen, abych 
se správně trefil do  míst, 
kde chci mít tištěnou barvu. 
Tiskne se z  těch ploch, kde 
pomaluji nebo pokreslím 
kámen.

Pro litografii „Zahanbe-
ný“ jsem si vybral největší 

možný kámen, k  velikost papíru 
i  upnutí do  stroje, 96 x 66 cm, který 
právě v  tu dobu získala litografic-
ká dílna do  svého depozitu. Byla to 
výzva pro mě i  pro tiskaře. Proces 
tisku i  přípravy jsou daleko časově 
i  fyzicky náročnější než u  běžných, 
menších formátů. Neustále dokola 
se „obhospodařuje“ velká plocha 
kamene a  použije se daleko větší 
množství tiskařských barev. Čím více 
barev se tiskne, tím delší doba proce-
su, kdy mistr tiskař je mým průvod-
cem i alchymistou. Před tiskem kaž-
dé nové barvy se musí zbrousit celý 
kámen. Denně se mohou tisknout maximálně dvě barvy, aby stačily 
zaschnout, jinak by se grafika nalepila na válec a zničila. 

Tématem grafiky je motiv z cyklu mých obrazů, kdy jsem ma-
loval portréty zezadu. Inspirovalo mě k tomu vnímání současné si-
tuace, kdy si nevidíme přes roušky do tváře a svět je tak ještě více 
anonymní. Název jsem zvolil „Zahanbený“ a mám k němu ještě další 
podtituly „Zpytující“, „Zádumčivý“, „Soustředěný“. Můžeme si vybrat, 
zda je dotyčný zahanbený, protože něco provedl, stydí se a zpytuje 
svědomí nebo se třeba jen na něco soustředí. Možností je mnoho 
a my se můžeme nad grafikou i jejím sdělením zamyslet a předsta-
vovat si kohokoliv v této obrácené pozici…

 akad. mal. Roman Franta
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Grafi cká úprava a sazba Citadela s.r.o.

inzerce

koupíme stavební pozemek nebo dům s pozemkem 
v  Dolních Počernicích a  okolí. Pozemek nemusí být 
zasíťován, dům může být i  ve  velmi špatném stavu. 
Případné nabídky volejte na  tel. +420 605  488  080. 

ZTRATIL SE 
kocourek Kája
Je kastrovaný, 
stáří 1 rok. 
Děkujeme 
za jakékoliv 
informace!

tel. 607 193 084

VýběRoVé ŘÍZeNÍ

ÚŘAD MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
Vyhlašuje výběrové řízení na  obsazení pracovního 
místa – pracovník údržby úřadu městské části 
Praha – Dolní Počernice s nástupem dle dohody.

Náplň práce:
Zajištění úklidu a údržby veřejných prostranství a hřbitova, péče 
o mobiliář na veřejných prostranstvích, běžná údržba techniky, 
zařízení a opravy majetku MČ Praha – Dolní Počernice.

Pracovní úvazek: 
40 h/ týdně, pracovní smlouva na dobu neurčitou

Přihlášku s označením na obálce „Výběrové řízení – PRAcoVNÍk 
ÚDRŽby“ doručí zájemce do podatelny ÚMČ, Stará obec 10, 190 12 
Praha 9 nejpozději do 24. 05. 2021 do 12.00 hod. Dále je možné se 
přihlásit do výběrového řízení pomocí e-mailu, a to zasláním požado-
vaných dokumentů na e-mail: hejdova@dpocernice.cz. 

Bližší informace o  pracovní pozici budou podány osobně na  ÚMČ 
po předchozí telefonické domluvě na tel č.: +420 281 021 091.

pozn.  Text zkrácen, plné znění: na úřadě MČ, webových stránkách 
a úřední desce.

Mgr. Edita Hejdová, v.r.
tajemnice ÚMČ Praha – Dolní Počernice

O D M Ě N A  J I S TÁ !


