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některé články v minulém čísle DPZ, 
začínající povětšinou slovem „reak-
ce“ ukázaly, jakým směrem by se 
mohlo toto – dosud respektované 
periodikum naší MČ ubírat. Všechny 
tyto články dávají podnět, aby autoři 
článků z  čísla DPZ 3,4/2021, ke  kte-
rým tyto reakce směřují, na  ně opět 
reagovali a  ospravedlňovali jejich 
náplň. Abychom byli konkrétní, jed-
ná se o  příspěvky starosty Zbyňka 
Richtera (Úvodník), zástupce staros-

ty Ing. Miloslava Krále (Zastupitelé odpovídají) a zástupce starosty 
MUDr. Pavla Bočka (Zastupitelé odpovídají).

Sdělujeme vám v  této souvislosti, že nemáme zapotřebí při-
stoupit na tento způsob komunikace prostřednictvím dolnopočer-
nického zpravodaje a roztáčet tak nekonečný kolotoč názorových 
výměn, které by mohly být chápány v  politické rovině jako před-
volební boj pro blížící se komunální volby do zastupitelstev měst 
a obcí a k ničemu prospěšnému nevedou.

ú
v

o
d

n
ík vážení čtenáři dolnopočernického zpravodaje,

Zdůrazňujeme, že naše hlavní činnost spočívá v  každodenní 
práci pro vytváření lepších podmínek našich obyvatel ve všech ob-
lastech veřejného života.

Za posledních cca 20 let je evidentní, že Dolní Počernice jsou 
respektovanou městskou částí hl. m. Prahy a dle složení nejužšího 
vedení MČ v  těchto letech je zřejmé, kdo má současnou podobu 
Dolních Počernic „na svědomí“.

K výše uvedenému textu nás napadají čtyři trefná přísloví:
„Pro pravdu se každý zlobí“
„Potrefená husa nejvíc kejhá“
„Hoď po mně kamenem, já po tobě chlebem“
„Mnoho povyku pro nic“

Doufáme, že Redakční rada DPZ udrží úroveň Dolnopočernické-
ho zpravodaje na únosné úrovni.

Zbyněk Richter, starosta
Ing. Miloslav Král, zástupce starosty
MUDr. Pavel Boček, zástupce starosty
Petr Stránský, člen rady

Co vznikne na pozemku naproti prodejně Billa?
Na 17. zasedání ZMČ Praha - Dolní Počernice nám Pražská develo-
perská společnost (dále jen PDS) představila objemovou zastavo-
vací studii, která by měla řešit výstavbu nájemního bydlení na po-
zemku hl. m. Prahy parc. č. 1493/1 v k.ú. Dolní Počernice o rozloze 
cca 20 ha.

Nutno připomenout, že zástavbu tohoto pozemku umožňuje 
platný územní plán Prahy a PDS navrhuje řešení tohoto území s jeho 
souladem. K prezentaci studie byla přizvána i veřejnost a ve dvou-
hodinové diskusi došlo na  dotazy jak zastupitelů, tak veřejnosti. 
Z tohoto jednání je pořízen doslovný stenografický záznam, který 
je zveřejněn na stránkách naší MČ. Část řešeného území s názvem 
Bytové domy Dolní Počernice - jih o rozloze cca 5 ha má již staveb-

ní povolení, avšak předpokládá se, že zde dojde ke změně stavby 
před dokončením, neboť investor (hl. m. Praha) není s tímto letitým 
projektem (cca15let) spokojen. Z diskuze a dotazů vyplynula důle-
žitost, aby v rámci tohoto projektu bylo vybudováno propojení ul. 
Národních hrdinů a Českobrodské formou ul. Nová Úpická, která je 
pro rozvoj jižní části Dolních Počernic nezbytná. Další zmiňovanou 
prioritou bylo vybudování odpovídajících školských zařízení a další 
veřejné vybavenosti.

ZMČ Praha – Dolní Počernice se podobou řešeného území zabý-
valo i na svém 18. zasedání dne 19. 7. 2021, ale i přes plejádu kon-
krétních, a možno říci i smysluplných připomínek, přijalo nakonec 
usnesení, ve kterém požaduje nové projednání tohoto bodu v ZMČ, 
ale až po další veřejné prezentaci připravovaných materiálů, která 
by se mohla uskutečnit opět prostřednictvím zástupců PDS někdy 
ve II. pol. září letošního roku.

Pro zájemce, kteří se chtějí blíže seznámit s  celým záměrem, 
mohu nabídnout výkres objemové zastavovací studie i další pod-
klady, které vypovídají o budoucí podobě řešeného území.

Závěrem podotýkám, že mi na tomto místě nepřísluší komento-
vat (ne)prospěšnosti záměru HMP, pouze seznamuji veřejnost, jaké 
aktivity investoři (tentokrát HMP) v naší MČ připravují. 

 Zbyněk Richter, starosta

Pro lepší informovanost občanů upozorňuji na  návrh usnesení 
RMČ, který byl předložen ZMČ 19. 7. 2021v bodu Z-18/2, avšak z dů-
vodu přijetí usnesení, navrženém Mgr.  Jirsákem o  něm již nebylo 
hlasováno:

návrh usnesení: 
ZMČ Praha – Dolní Počernice 

projednalo
Objemovou ověřovací studii pro bytovou výstavbu HMP na pozem-
ku 1493/1 v k. ú. Dolní Počernice
podává v této souvislosti následující připomínky a požadavky:
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Jednání ZmČ Praha – dolní PoČerniCe
ZmČ Praha – dolní Počernice na svém 17. zasedání dne 14. 6. 
2021 

schválilo
-  Zprávu o  výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – Dolní 

Počernice za rok 2020
-  Příkaz starosty č. 2/2021, kterým jsou přijímána opatření na  od-

stranění chyb a nedostatků, zjištěných při přezkoumání hospoda-
ření MČ za rok 2020

uzavřelo
-  projednání Závěrečného účtu MČ Praha – Dolní Počernice za rok 

2020 vyjádřením souhlasu bez výhrad

dále schválilo
-  záměr na bezúplatný převod pozemku parc.č. 1567/4 v k.ú. Dolní 

Počernice o výměře 18m² Sokolu Dolní Počernice z.s. (část pozem-
ku pod klubovnou v areálu tenisu)

-  záměr na úplatný převod části pozemku parc.č. 1282v k.ú. Dolní 
Počernice předem určenému zájemci – manželům Kaplanovým

-  opatření k  řešení problémů, vygenerovaných z  jednání 9. fóra 
Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice

požadovalo
-  vyloučení rizika negativních vlivů z  dopadu záměru plánované 

stavby na  zpracování dřeva a  kompostárny na  pozemku parc.č. 
2668/1 v k.ú. Kyje

Jednání rady mČ Praha - dolní PoČerniCe
rmČ Praha – dolní Počernice v období od 8. 6. do 2. 8. 2021 mimo 
jiné:

schválila
-  úpravu rozpočtu MČ do měsíce 6 a 7/2021
-  záměr na  prodloužení nájemní smlouvy se spol. Orangery, s.r.o. 

na budovy č.p. 39 a č.p. 11 do 31. 8. 2039
-  humanitární pomoc obcím, postiženým tornádem v celkové výši 

60 tis. Kč
-  zveřejnění záměru na pronájem č.p. 5 předem určenému zájemci 

(Česká pošta, a.s.)
-  prodloužení trvání pojistné smlouvy s  Kooperativa pojišťovnou 

do 31. 7. 2022
-  humanitární pomoc manželům Douděrovým ve  výši 25 tis. Kč 

v souvislosti s požárem v jejich rodinném domě
-  vypsání výběrového řízení na vedoucího Komunitního centra Jako 

doma

souhlasila
-  se stavbami a  stavebními úpravami vlastníků rodinných domů 

v MČ
-  s výpůjčkou pozemků hl. m. Prahy na 30let ZOO Praha za účelem 

realizace projektu „Zubři v Praze“
-  se změnami v Tržním řádu hl. m. Prahy, týkajících se Dolních Po-

černic
-  s návrhem nové vyhlášky hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně

zásadně nesouhlasila
-  s  návrhem na  směnu pozemků v  k.ú. Karlín za  pozemek parc.č. 

1448/91 v  k.ú. Dolní Počernice z  důvodu kolize se záchranným 
projektem na chov zubrů

Upozorňujeme zájemce o  podrobnější informace z  jednání ZMČ 
a RMČ, že úplné zápisy z  jejich jednání jsou uveřejněny na webo-
vých stránkách MČ Praha – Dolní Počernice a  v  písemné podobě 
jsou k dispozici na ÚMČ Praha – Dolní Počernice.

 Kancelář starosty

bere na vědomí
prezentaci Pražské developerské společnosti ve věci využití pozem-
ku hl. m. Prahy parc. č. 1493 v k.ú. Dolní Počernice

konstatuje že
koncept urbanistické studie řeší přijatelným způsobem zástavbu 
pro nájemní bydlení v  této lokalitě bez nutnosti měnit regulativy 
platného územního plánu SÚ HMP

požaduje
-  aby hl. m. Praha urychleně zajistilo vybudování nové základní ško-

ly v severní části Dolních Počernic 
-  aby v rámci řešeného projektu byla v jižní části Dolních Počernic 

vybudována další základní a mateřská škola včetně odpovídajících 
sportovních zařízení, a to ještě před dokončením etap I. a II. s mož-
ností etapové realizace těchto objektů

-  aby hl. m. Praha zajistilo realizaci VPS – ul. Nová Úpická propoju-
jící ul. Národních hrdinů a Českobrodskou, bez které není možno 
s tímto projektem souhlasit

-  aby navržená zástavba svými výškovými parametry vhodně re-
agovala na  stávající obytnou zástavbu MČ podél ul. U  Konečné 
např. snížením podlažnosti nebo oddálením odstupu od stávající 
zástavby - tento požadavek považujeme za zásadní

-  řešit vhodné trasování linek BUS MHD včetně přemístění zázemí 
pro jejich provoz

-  zabývat se cyklistickým propojením se sousedními městskými 
částmi Praha - Dubeč a Praha - Běchovice

-  zabývat se vhodným umístěním vlakové zastávky „Dolní Počernice 
– střed“, která by snížila dopravní zatížení Českobrodské ul.

-  zamezit přímému propojení ul. Makovská na  Českobrodskou ul. 
přes řešené území

-  vytvořit propojení Českobrodské ul. a Národních hrdinů s pracov-
ním názvem „tangenta“ s jejím vyústěním u nájezdu na Štěrbohol-
skou radiálu, které podporuje i starosta MČ Praha - Běchovice

-  zajistit, aby nedocházelo k odrazu hluku od bariérových domů po-
dél Českobrodské směrem k lokalitě Vinice 

-  snížit počet parkovacích stání na povrchu a zabývat se možnostmi 
alespoň částečného podzemního parkování nebo umístěním par-
kovacího domu

-  dodržet v řešeném území koeficient zeleně
-  připustit maximálně dva objekty s 5 podlažími jako dominantami 

řešeného území
-  v  souvislosti s  tímto rozsáhlým projektem v  předstihu zajistit 

v rámci stavby 0134 - TV Dolní Počernice zkapacitnění dešťové ka-
nalizace v ul. Národních hrdinů v úseku Českobrodská – Rokytka 

-  aby další stupně projektové dokumentace byly projednávány 
s MČ Praha – Dolní Počernice

doporučuje 
spolupracovat s  investorem možné zástavby v  intravilánu Du-
beč sever, ve kterém probíhá návrh na změnu územního plánu č. 
Z 2883/00 ve věci provázanosti obou sousedních území
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Pro toto vydání zpravodaje jsme jako zastupitelé obdrželi anketní 
otázku „Jaký je Váš názor na projekt Počernice - jih?“. Některým čle-
nům zastupitelstva se zadání nelíbilo a redakční rada v tomto vy-
dání zpravodaje rubriku zrušila. Je to škoda, protože téma výstavby 
v jižní části obce je s různou intenzitou aktuální již přes dvacet let 
a každý ze zastupitelstva si na něj musel udělat alespoň rámcový 
názor, když vstupoval do voleb. 

Pro celé rozsáhlé území na  přelomu milénia pořídilo hl. m. 
Praha urbanistickou studii nazvanou US Dolní Počernice jih. Stu-
die zahrnuje jihovýchodní část katastru Dolní Počernice a severní 
část katastru Dubeč. Je kvalitně zpracovaná a  zdejším zastupitel-
stvem byla tehdy napříč politickým spektrem téměř jednomyslně 
odsouhlasena. Bohužel nikdo nezabezpečil její závaznost. O stavu 
této studie jsme byli mylně informováni naposledy ještě v  tomto 
volebním období. Pravdu jsme zjistili na Magistrátě hl. m. Prahy při 
ověřování sporných údajů prezentovaných veřejnosti na našem za-
stupitelstvu: realita je taková, že disponujeme urbanistickou studií, 
kterou se nikdo nemusí řídit. 

Dvacet let nezávazného „předpisu“ je provázeno změnami 
územního plánu vesměs měnícími původní koncepci zahradního 
města na intenzivnější způsob zástavby. Nejzávažnější je v součas-
né době projednávaný návrh s označením Z 2883, usilující o zasta-
vení dosud nezastavitelného území a mimo jiné také o podstatné 
zmenšení ochranného izolačního zeleného pásu podél budoucí 
dálnice a Štěrboholské spojky. 

Optikou výše zmíněné urbanistické studie zahrnuje projekt US 
Dolní Počernice - jih již realizovanou oblast Makovice (původně 
společnosti Ekospol, a. s.), výstavbu společnosti Galstian a Galstian 
Group, s. r. o., zónu připravovanou společností Central Group, a. s., 
severní část katastru Dubeč a dosud nejrozsáhlejší obytný soubor, 
jehož přípravou byla pověřena Pražská developerská společnost, 
p. o. (PDS). Každá z uvedených oblastí má svá specifika, přičemž zá-
jem místní správy a veřejnosti si nyní zaslouží nejvíce oblast změny 
územního plánu Z 2883 a oblast pod taktovkou PDS.

Oblast PDS je přibližně vymezena liniemi ulic U Konečné, Čes-
kobrodská, K Horním Počernicím a hranicí s k. ú. Dubeč. Jedná se 
o pozemek p. č. 1493/1 v k. ú. Dolní Počernice. Na červnovém jedná-
ní zastupitelstva představila PDS první koncept objemového řešení. 
Z důvodu termínu pro vyjádření ke změně územního plánu Z 2883 
jsme požádali o svolání mimořádného zastupitelstva, na které rada 
navrhla projednat také stanovisko městské části k záměru PDS. Pro 
tento bod jsme s využitím podkladových materiálů pro zastupitel-
stvo připravili návrh, který tímto předkládáme v původní ucelené 
podobě i k veřejné diskusi. 

ZMČ Praha - Dolní Počernice (ZMČ) projednalo základní informace 
Pražské developerské společnosti, a. s. k přístupu k řešení urbani-
stické koncepce pozemku p. č. 1493/1 v k. ú. Dolní Počernice. Pro 
vyjádření k základním informacím ZMČ žádá: 

o doplnění:  
  1. Kvantifikace základních urbanistických údajů; zejména: 
 -  specifikace základního podílu bytových a  nebytových funkcí 

na celkové kapacitě podlažních ploch, 
 -  vzájemného podílu nízkopodlažních bytových domů a rodin-

ných domů, 
 -  upřesnění počtu vzniklých bytových jednotek a  rodinných 

domů v závislosti na proporci a velikosti bytů a RD a upřesnění 
předpokládaného počtu obyvatel,

 -  provedení odborného odhadu pracovních příležitostí souvise-
jících s nezbytnou občanskou vybaveností a úměrnou nabíd-
kou případných komerčních ploch.

  2.  Stanovení (k bydlení) kapacitně odpovídající (nezbytné a souvi-
sející) občanské vybavenosti, tj. mateřská škola, základní škola, 

obchody a služby, sociální zařízení, sportovní a rekreační zaříze-
ní, společenská a kulturní zařízení a  různá drobná zařízení pro 
nabídku specifických pracovních příležitostí. 

  3.  Stanovit rozsah zeleně dle míry využití území.
  4.  Potvrdit rozmístění občanské vybavenosti v  situaci odpovída-

jí ÚPN hl. m. Prahy, kde byla brána v  úvahu optimální poloha 
ve vztahu k docházkovým vzdálenostem v souboru.

  5.  Ověřit vliv odrazu hluku. 

o zapracování do další přípravy:
  6.  Řešit výstavbu základní školy „ZŠ jih“ včetně dostatečně velkého 

prostoru pro sportovní a rekreační vyžití žáků již v 1. etapě vý-
stavby souboru.

  7.  Vybudovat kompletní ul. Nová Úpická vzhledem k dopravnímu 
charakteru této ulice a značnému kapacitnímu rozvoji uvažova-
ného areálu. 

  8.  Uvažovanou silniční soustavu rozlišit dle charakteru na  pěší, 
obytné a obslužné komunikace a předložit posouzení rozsahu 
ulic. 

  9.  Nebudovat parkování v nadzemních podlažích (parkoviště situ-
ovat v určitém podílu v pozemních podlažích).

10.  V  rámci projektu řešit obslužnou komunikaci po  jihovýchodní 
a jižní straně území (tangenta) v její půdorysné stopě dle plat-
ného územního plánu k datu 19. 7. 2021; alternativně zpraco-
vat řešení s  posunem napojení tangenty na  Českobrodskou 
za východní hranici pozemku p. č. 1493/1 s ohledem na event. 
prodlevu výstavby silnice 1/12 (nad funkcí obslužné komuni-
kace obytného souboru by převážila funkce obchvatu Dolních 
Počernic). 

11.  Zachovat charakter zahradního města 
 -  s převažující zástavbou 2 a 3 nadzemní podlaží, 
 -  výjimečně při vytváření nových kompozic ve vnitřních částech 

sídla max. 4 nadzemní podlaží, 
 -  opustit úvahu o zástavbě s větším počtem podlaží, výšku zá-

stavby v řešeném území diferencovat (zástavbu s 4 nadzemní-
mi podlažími připustit v místech uvnitř nové zástavby, kde se 
vytváří „lokální“ centra nebo významné kompoziční prostory), 

 -  nižší výšku zástavby využívat na styčných plochách se stávají-
cí rodinnou zástavbou, zejména aby navržená zástavba svými 
výškovými parametry vhodně reagovala na stávající obytnou 
zástavbu MČ podél ul. U Konečné např. snížením podlažnosti 
nebo oddálením odstupu od stávající zástavby, dále pak na již-
ním a jihovýchodním okraji zástavby, který je okrajem zastavi-
telné plochy Dolních Počernic (zachovat zástavbu charakteru 
zahradního města s přirozeným výškovým přechodem do na-
vazující přírodní nebo zemědělské krajiny).

12.  Zachovat „přírodní“ zastavovací systém s dopravní kostrou v za-
křivených ulicích s  oboustrannými stromořadími a  drobnými 
přilehlými parky (aplikovaný na  rozvojovém území jižní části 
Dolních Počernic) spolu se základní kompozicí dvojitého pro-
storového kříže, který ovládá celou jižní část Dolních Počernic 
(kompozici dvojitého kříže zachovat i  v  urbanistické koncepci 
rozvojového území hl. m. Prahy). 

13.  Jedná se o velkou a významnou novou rozvojovou lokalitu Pra-
hy, která by měla reprezentovat zásady moderního urbanizmu 
nejen v řízení a organizaci souboru, ale rovněž v oblasti ekolo-
gické problematiky. Vedle umělou inteligencí řízeného provozu 
dopravních a inženýrských systémů půjde o místní recyklaci vo-
dohospodářských a energetických zdrojů, co nejširší využívání 
obnovitelných energií, zajištění provozu elektroaut, ochranu 
proti hluku, zajištění a  monitoring čistoty ovzduší a  cílevědo-
mou ochranu a rozvoj přírody.

 Ing. Pavel Vermach, Ph.D. (Dolní 2018)
 doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (Dolní 2018)

ProJekt PoČerniCe - Jih 
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Obecná škola průběžně volá po  veřejné 
diskusi a  zapojení občanů do  spoluroz-
hodování o důležitých projektech. V tom-
to ohledu stojí za krátké připomenutí 15. 
zasedání Zastupitelstva MČ (dále jen 
ZMČ). V březnu tohoto roku dvacet inici-

ativních občanů předložilo zastupitelům otevřený dopis a přispělo 
k  odsouhlasení Memoranda o  spolupráci na  výstavbě školských 
zařízení ve znění, které nebrání zkvalitnění stávajícího projektu 
a dává prostor jednání o výstavbě druhé školy v jižní části obce. 
V  článku „Občané zastupitelům, zastupitelé občanům“, který mohli 
počerničtí zachytit na naší FB stránce a na obecních informačních 
deskách, jsme napsali: „15. ZMČ můžeme považovat za mezník, jenž 
nadějně otevírá cestu k veřejnému dialogu.“

Nemýlili jsme se. V červenci se na 18. ZMČ projednával územní 
rozvoj jihu Počernic. Objemová studie na  zástavbu rozsáhlého po-
zemku hl. m. Prahy (tj. naproti Bille a  Pro-doma) byla obci poprvé 
představena v  červnu na  17. ZMČ. Velmi nás potěšilo, že v  oblasti, 
do které by mělo přibýt více než 3000 nových obyvatel (viz. obrá-
zek), se s výstavbou základní školy počítá. Nicméně, záměr stavět ško-
lu až v druhé etapě a zkušenosti s přípravou projektu v centru obce 
nás přiměly k reakci. Na následné jednání jsme zastupitelům zaslali tři 
připomínky, v kterých jsme žádali realizaci školských zařízení tak, aby 
byla na jihu DP plně a s předstihem vytvořena kapacita pro skokový 
nárůst obyvatel, aby kvalita projektu byla zajištěna veřejnou archi-
tektonickou soutěží a především, aby do přípravy zadání byla zapo-
jena veřejnost. Posledně jmenované je praxí prověřený způsob, jak 
do projektu dostat to, co je v reálném zájmu občanů, např. prostory 
a vybavení pro kroužky, sportovní aktivity, následné vzdělávání nebo 
stravování pro seniory a znevýhodněné spoluobčany. 

Výsledek projednání studie Pražské developerské společnosti 
(dále jen PDS) předčil naše očekávání. Velkou radost nám udělalo 
usnesení, které navrhl zastupitel Tomáš Jirsák Havran: „Zastupitel-
stvo MČ Praha – Dolní Počernice p r o j e d n á připomínky k objemové 
ověřovací studii pro bytovou výstavbu HMP na pozemku 1493/1 v k. ú. 
Dolní Počernice až poté, co k tématu proběhne širší veřejná diskuze 
a prezentace PDS.“ Nejen Havranovi, ale i zastupitelkám a zastupi-
telům, kteří usnesení podpořili, za  všechny spoluobčany sdílející 
hodnoty Obecné školy, děkujeme!

Děkujeme za prostor pro tolik potřebnou veřejnou diskusi, za pří-
ležitost ke spolupráci a participaci občanů. Právě teď, v úvodní fázi 
projektu, je ta správná chvíle, kdy můžeme společnými silami vyjed-

veřejná diskuse, školy a územní rozvoj
nat podmínky plynoucí především z potřeb obce a zájmu obyvatel. 
Právě teď bychom měli využít situaci a uchopit obecní rozvoj, včet-
ně výstavby obou školských zařízení, v centru i na jihu, komplex-
ně v širších vztazích. Právě teď je nezbytné pečlivě zvážit, promyslet 
a odbornými analýzami podložit skutečné potřeby severní a jižní čás-
ti obce a dbát na princip „města krátkých vzdáleností“ upřednostňu-
jící pěší a cyklistickou mobilitu. Jinými slovy, například když rodiče 
z hustě obydlené části Dolních Počernic nebudou muset vozit děti 
do školy, na kroužky, za sportem atp. tam a zpátky přes křižovatku 
na Českobrodské, v ulici Národních hrdinů bude menší provoz, sníží 
se emise, zlepší se ovzduší i bezpečnost pro chodce a cyklisty.

V územním rozvoji nejde o nic méně důležitého než o kvalitu 
života nás všech, našich dětí, vnoučat a dalších generací. Pojďme 
se proto do veřejné diskuse o urbanistickém řešení, školách, dopra-
vě a  dalších souvisejících aspektech rozvojových investic aktivně 
zapojit. Jen tak můžeme mnohé ovlivnit a  nedopustit, aby bylo 
rozhodováno o nás bez nás.
 Za Obecnou školu dolnopočernickou 
 Regína Novotná a Josef Nožička

Chcete vědět víc, třeba i jak kdo hlasoval? Podívejte se na 
https://www.facebook.com/ObecnaSkolaDP

Předpokládaný nárůst počtu obyvatel Dolních Počernic

Vítání občánků je dlouhodobou tradicí, kterou každoročně po-
řádá ÚMČ ve spolupráci s Komisí sociální, zdravotní a bytovou. 

Starosta městské části ve spolupráci s touto komisí vždy ví-
tal rodiče s malými občánky v náruči. Na památku na tuto udá-
lost děti obdržely nádhernou publikaci o Dolních Počernicích, 
peněžní poukázku a maminky kytičku.

V loňském roce jsme na toto krásné a tradiční setkání neza-
pomněli. Akci vystavila stopku covidová karanténa. Podle epi-
demiologického vývoje v ČR plánujeme akci „Vítání občánků“ 
uspořádat pravděpodobně ve druhé polovině října za předpo-
kladu, že v této době budou již hromadné akce povoleny.

Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
– Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 je nutné, abyste sdělili osobní údaje, týkající 
se novorozenců. Akce se týká občánků, kteří se narodili v roce 
2019, 2020 a 2021.

V případě vašeho zájmu o účast na „Vítání občánků“ kon-
taktujte ÚMČ Praha - Dolní Počernice, tel 281 021 093 nebo 
e-mailem: podatelna@dpocernice.cz v termínu do 17. 9. 2021. 
Do  přihlášky je nutné uvést adresu, kam vám doručíme po-
zvánku, jméno a příjmení dítěte, datum narození.

Na setkání s vámi se za komisi těší Ing. Hana Jaklová

informace o akci 
„vítání oBČánkŮ“

Do  přihlášky je nutné uvést adresu, kam vám doručíme po-
zvánku, jméno a příjmení dítěte, datum narození.

Na setkání s vámi se za komisi těší Ing. Hana Jaklová
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Vážení spoluobčané,
na den 23. 6. 2021 bylo vyhlášeno Odborem územního rozvoje MHMP 
veřejné projednání návrhu celoměstsky významné změny Územní-
ho plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. Z 2883/00 vlny V. Po tomto 
veřejném projednání bylo nutno zaslat připomínky m.j. i samospráv-
ných celků k termínu do 22. 7. 2021. Vzhledem k tomu, že projednání 
změn územního plánu (návrh na jejich zadání, návrh na změny) spadá 
do kompetence zastupitelstva, bylo na 19. 7. 2021 svoláno 18. zasedání 
ZMČ Praha – Dolní Počernice, které návrh na tuto změnu projednalo.

Výše uvedená změna se týká výhradně katastrálního území 
Dubeč, jehož část je situována jižně od Štěrboholské radiály na její, 
tzv. počernické straně. Nutno v této souvislosti připomenout, že MČ 

Praha – Dubeč se návrh na tuto změnu dotýká minimálně, naopak 
naší MČ se dotýká prakticky v celém svém rozsahu.

O  co se v  této změně vlastně jedná? O  řešení podoby území 
o rozloze cca 37 ha s pracovním názvem Dubeč sever nebo též Zóna 
malého a středního podnikání, ve kterém budou mimo jiné zahrnu-
ty funkce bydlení, sport, školství, izolační zeleň, protihlukové valy, 
bariérové objekty, všeobecně smíšené funkce, zeleň městská a kra-
jinná, veřejné vybavení, dopravní propojení, veřejná prostranství, 
obchod a služby, sídla fi rem, kanceláře a další.

Pozvánka
na 10. fórum Zdravé mČ Praha-dolní Počernice,

v úterý 21. září 2021 od 17.00 hod.
do hotelu svornost, novozámecká 284

Přijďte se i vy podílet na zlepšení kvality života v dolních Počernicích!
Zbyněk richter, starosta mČ

na Závěr slosování úČastniCkÝCh lístkŮ, malé oBČerst vení ZaJiŠtěno

témata diskuse:
1. územní rozvoj a životní prostředí (výstavby, zeleň)

2. ekonomika (investiční plány, participativní rozpočet obce v r. 2022)
3. sociální služby a zdravotnictví (pomoc seniorům, zdravotní služby)

4. doprava (místní komunikace, cyklostezky, bezpečnost)
5. vzdělávání a volnočasové aktivity (školství, kultura, sport)

6. dětský stůl (podněty žáků ZŠ)

Problém je v tom, že navrhovaná změna nekoresponduje s plat-
ným územním plánem, mění jeho podobu a jeho regulativy navy-
šuje o cca 25 %.

V souvislosti s návrhem na tuto změnu jsme obdrželi i posou-
zení vlivu návrhu na tuto změnu na životní prostředí a udržitelný 
rozvoj (SEA). K dispozici jsme měli též stanovisko Odboru ochrany 
prostředí MHMP. Oba tyto dokumenty se k návrhu na tuto změny 
vyjadřují spíše neutrálně, v některých fázích pozitivně, ale i nega-
tivně. Závěry obou materiálů vyznívají ve prospěch návrhu na tuto 
změnu s doporučeními na její úpravy.

Naší MČ byla žadatelem Investiční Gama a.s. nabídnuta možnost 
veřejné prezentace návrhu na tuto změnu formou výstavy v prosto-
rách ÚMČ Praha – Dolní Počernice, kde byla také i umístěna v termínu 
2. do 20. 7. 2021 pod názvem Dubeč sever. V souvislosti s touto výsta-
vou se uskutečnila i anketa, jejíž výsledky jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách naší MČ. Nelze zde detailně popisovat veškeré údaje, 
které jsou ve výše uvedených materiálech k dispozici.

Jak jsem již uvedl, ZMČ Praha – Dolní Počernice projednalo ná-
vrh na změnu ÚP SÚ HMP č. 2883/00 vlny V na svém 18. zasedání 
dne 19. 7. 2021. Po dlouhé diskusi, do které se zapojila i naše veřej-
nost, k tomuto bodu nedospělo ZMČ ke shodnému názoru a v této 
věci nepřijalo žádné usnesení. Pokud bude mít kdokoliv zájem se 
s  průběhem jednání ZMČ seznámit, je na  stránkách naší MČ zve-
řejněn doslovný stenografi cký záznam z tohoto jednání. Dále jsou 
na  ÚMČ Praha – Dolní Počernice pro zájemce dostupné všechny 
výše uvedené dokumenty.

Společnost Investiční Gama a.s. si je vědoma zátěže, kterou by 
mohla tato změna pro naši MČ přinést, proto nám i našim spolkům 
a organizacím nabízí jak fi nanční, tak materiální podporu. O fi nanč-
ní podpoře (kontribuce pro developery při vstupu do  území) se 
bude jednat i na MHMP s vedením města na základě pravidel, která 
by mělo ZHMP schválit ještě v letošním roce. Účelem mého článku 
je pouze informovat naši veřejnost s aktivitami, které jsou připravo-
vány u našich sousedů, jmenovitě v Dubči.

 Zbyněk Richter, starosta

navrhovaná výstavba v oblasti dubeč - sever

v e Ř e J n é  f Ó r u m
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Vážení spoluobčané,
reagoval jsem okamžitě na  zjištěný výskyt velkého množství bílé 
pěny, která se nahromadila začátkem srpna v  mlýnském náhonu 
pod budovou mlýna čp. 2. Na místo se dostavil HZS a po vzájemné 
konzultaci se zástupci Lesy hl. m. Prahy a Odboru ochrany prostředí 
MHMP bylo potvrzeno, že se jedná o následky požáru skladu v Uh-
říněvsi. Cituji stanovisko tohoto odboru:

Jako státní správa jsme obdrželi požadavek od  správce toku 
na odstranění pěny z obtokové strouhy v zámeckém parku v Dolních 
Počernicích. Jak již bylo uvedeno, jedná se pravděpodobně o následek 
požáru skladu v Uhříněvsi, kdy se do povrchových vod dostaly pěnící 
složky ze skladovaných výrobků a také pěnící složky z hasebních vod. 
Vlastní znečištění těmito složkami v povrchových vodách není při klid-
ném průtoku zřejmé a projeví se až v případě turbulentnějšího průto-
ku na  stupních nebo skluzech napěněním. Odstranění pěny nevyřeší 
problém vlastního znečištění vody. Pokud voda bude obsahovat pěnící 
složky v dostatečné koncentraci, pak se pěnění bude opakovat. Jelikož 
povrchové vody již nejsou zatěžovány pěnícími složkami v  důsledku 
požáru, mělo by časem dojít k naředění jejich koncentrace na úroveň, 
kdy pěnění ustane. Doufám, že občané Dolních Počernic přijmou tuto 
informaci k  negativním důsledkům požáru, které se v  tomto případě 
výrazně projevují pěněním. 

 Ing. Pavel Pospíšil, vedoucí odd. vodního hospodářství MHMP

Další informaci jsem obdržel od  Ing.  Elišky Plintové, specialistky 
vodních toků, projekty EU z Odboru ochrany prostředí MHMP:

Vážení občané,
chtěli bychom Vás informovat o  aktuálním stavu kvality vody na  Ří-
čanském potoce a Rokytce. V místě požáru haly v Uhříněvsi probíhají 
práce na  odčerpávání laguny s  kontaminovanou vodou zásaditého 
charakteru, které budou nadále pokračovat i  v  dalších dnech včetně 
zajištění odklizení a sanace areálu. Na ČOV Uhříněves - Dubeč již tyto 
kontaminované vody nepřitékají a  na  samotné ČOV Uhříněves - Du-
beč proběhla neutralizace a postupně se bude najíždět do normálního 
provozu. Dnešním dnem bude v rámci této havárie ukončena činnost 
HZS v místě předmětné haly v Uhříněvsi. I když akutní nebezpečí již po-
minulo, nadále s  ohledem na  omezený provoz a  postupné najíždění 

V rámci kampaně na podporu klimatických změn, kterou vyhlásilo 
hl. m. Praha, budou u nás v Dolních Počernicích vysázena nová stro-
mořadí. Naše MČ byla úspěšná v získání dotací na tuto akci, a navíc 
se nám podařilo získat v rámci této kampaně i finanční prostředky 
na zpracování nového dendrologického průzkumu stromového pa-
tra zámeckého parku v Dolních Počernicích. 

Kde se tedy bude sázet? Předně bude vylepšen vstup do nové 
bytové zástavby podél ul. Dercsényiho. Zde bude po odbočení z ul. 
Národních hrdinů na širokém travnatém pásu vysázeno 10 ks stro-
mů, jejich druhová skladba bude ještě upřesněna. Další významnou 
akcí bude výsadba 20 ks stromů podél ul. Národních hrdinů. Toto 
stromořadí bude vysázeno střídavě před i za protihlukovou gabio-
novou stěnou, jehož účelem bude ochrana zadních částí rodinných 
domů Vilémovské ulice před negativními účinky silničního provozu 
z ul. Národních hrdinů a celkové zpříjemnění této lokality.

Třetí výsadby cca 10 ks okrasných stromů budou provedeny pří-
mo ve Vilémovské ul. na výslovné přání zde bydlících nových oby-
vatel Dolních Počernic. Delší dobu jednáme i  o  zkrášlení Jaromě-

Vážení čtenáři,

v současném čísle zpravodaje otázka zastupitelům nebyla po-
ložena, jelikož na původní znění: „Jaký je Váš názor na projekt 
Počernice - jih?“ reagovali někteří zastupitelé tím, že projekt 
není hotov v definitivní podobě a celá problematika se bude 
znovu projednávat na  veřejném zasedání. Redakční rada se 
proto rozhodla otázku stáhnout, nicméně v tomto čísle zpra-
vodaje jsme poskytli široký prostor k  vyjádření a  otištění pří-
spěvků, týkajících se územního rozvoje. V dalším čísle již otáz-
ku zastupitelům položíme.
 Redakční rada

Byl výskyt velkého množství pěny nebezpečný?

Nová stromořadí v Dolních Počernicích
řické ulice, jejíž obyvatelé se konečně dočkají výsadby 3-4 stromů 
a několika nových keřů, více nové zeleně se tam nevejde. 

V současné době připravujeme vše potřebné pro to, aby se výše 
uvedené záměry mohly uskutečnit na přelomu října a listopadu le-
tošního roku. Zbyněk Richter, starosta

ČOV Uhříněves - Dubeč a také s ohledem na předpověď počasí na ví-
kend trváme z  preventivních důvodu na  ponechání zákazu koupání, 
rybolovu a odběru vod na Říčanském potoce včetně nádrží Rohožník 
a Lítožnice. Na Říčanském potoce stále evidujeme zhoršené hodnoty 
ukazatelů kvality vody po  nádrž Lítožnice, proto od  ČOV Uhříněves - 
Dubeč až po nádrž Lítožnice ponecháváme umístěné cedule k zákazu 
koupání, rybolovu a odběru vody. Dále pak na vodním toku Rokytky 
evidujeme zatím průběžné hodnoty ukazatelů kvality vody v běžných 
hodnotách, ale raději bychom nedoporučovali koupání.

Jak je z výše uvedených informací zřejmé, nebyl důvod k poplaš-
ným zprávám o úniku jedovatých látek do Rokytky. Tyto jevy jsem 
bohužel zaznamenal. Celý tok Rokytky byl před nátokem do Velké-
ho Počernického rybníka převeden rozdělovacím zařízením mimo 
nádrž do obtokové strouhy. Voda v rybníku tedy zůstala čistá. Pěna 
se tvořila pouze pod obtokem budovy mlýna, kde voda padá z po-
měrně velké výšky do  strouhy a  tím vytváří pěnu. Její odstranění 
by bylo zbytečné, neboť by se zde po několika minutách vytvoři-
la znovu. Takže závěrem – příroda je mocná a s podobnými jevy si 
sama poradí.

 Zbyněk Richter, starosta
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krávy v zámeckém parku

Obnovené plastiky

Ve středu 22. července jsem byl kolem deváté hodiny večer telefonicky upozorněn, že se v zámeckém parku v prostoru bývalé štěpnice 
pase stádo krav. Na takovou zprávu jsem musel reagovat i kdyby si někdo ze mne dělal legraci. Po okamžitém příjezdu (na kole) do parku 
jsem se nestačil divit. Ta zpráva nebyl vtip, ale holá skutečnost. Asi deset krav se ve zšeřeném parku s klidem páslo pod dohledem přivolané 
policie, která jen bezradně přihlížela.

Naštěstí se záhy dostavili ošetřovatelé stáda 
a za pomoci svých cvičených psů stádo nasměro-
vali k východu na ul. Národních hrdinů a za asis-
tence policie bylo odvedeno. Samozřejmě nás za-
jímalo, odkud se ty krávy vzaly. Jako každoročně 
si stádo najímá Odbor ochrany prostředí MHMP 
ke  spásání trávy v  suchém poldru na  Čihadlech 
v  sousedních Hostavicích. Příčinou úniku krav 
byl výpadek proudu v  ohradníku, který krávy 
lehce překonaly a pustily se do Dolních Počernic 
„za lepším“. Doufejme, že jim chutnalo, ale jejich 
návrat už si opravdu nepřejeme. 

 Zbyněk Richter, starosta

Po letošní zimě jsme se v radě MČ rozhodli vyhradit fi nanční prostředky na opra-
vu špatného stavu našich dřevěných plastik, které jsou umístěny u Hostavického 

potoka poblíž Českobrodské ul. Při vědomí, že se z těchto plastik těší naše děti, jsme 
je nemohli nechat dále chátrat. Oslovili jsme autora plastik, známého umělce Jaroslava 

Bíma, jehož další dřevěné sochy jsou umístěny i na jiných místech naší MČ, s žádostí o obno-
vu jeho díla a zhotovení další dřevěné sochy – lvice, která je nově umístěna na jednom z umělých 

kopečků. Naše děti se tedy nadále mohou radovat pohledem nejen na obnoveného ptáka Fénixe, 
hlavu koně, ale i na novou lvici, na kterou si mohou i sednout, což zajisté zvýší atraktivitu této části 

volnočasového areálu V Záhorském.
Další fi nanční prostředky 

vyčlenila rada MČ v  rozpočtu 
na  r. 2021 na  opravu a  nové ná-
těry dřevěných plastik v  bývalé 
štěpnici zámeckého parku. Tyto 
plastiky jsou dílem místního 
umělce Mgr. Milana Kuzici, který 
je do parku nainstaloval v r. 2016 
v  rámci II. etapy rehabilitace zá-
meckého parku v Dolních Počer-
nicích. Šest restaurovaných plas-
tik již září novotou a návštěvníci 
se mohou těšit z jejich zajímavé-
ho pojetí.

Rada MČ Praha 
– Dolní Počernice

Poděkování

Děkujeme rodině Svatoňových z Novozámecké ulice za po-
skytnutí kvalitní zahradní zeminy, která byla použita na vy-
rovnání nerovností v  prostoru zámeckého parku v  Dolních 
Počernicích.
 ÚMČ Praha – Dolní Počernice

Po letošní zimě jsme se v radě MČ rozhodli vyhradit fi nanční prostředky na opra-
vu špatného stavu našich dřevěných plastik, které jsou umístěny u Hostavického 

potoka poblíž Českobrodské ul. Při vědomí, že se z těchto plastik těší naše děti, jsme 
je nemohli nechat dále chátrat. Oslovili jsme autora plastik, známého umělce Jaroslava 

Bíma, jehož další dřevěné sochy jsou umístěny i na jiných místech naší MČ, s žádostí o obno-
vu jeho díla a zhotovení další dřevěné sochy – lvice, která je nově umístěna na jednom z umělých 

kopečků. Naše děti se tedy nadále mohou radovat pohledem nejen na obnoveného ptáka Fénixe, 
hlavu koně, ale i na novou lvici, na kterou si mohou i sednout, což zajisté zvýší atraktivitu této části 

volnočasového areálu V Záhorském.
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Projekt „Zubři v Praze“
v minulé čísle dolnopočernického zpravodaje byl publikován kratší článek o tom, že naše městská část, ve spolupráci se Zoologic-
kou zahradou hl. m. Prahy, připravuje projekt „Zubři v Praze“. hlavním cílem tohoto projektu, obdobně jako v případě koní Převal-
ského, je vytvoření rozlehlého přírodního výběhu pro rozšíření chovu tohoto největšího evropského kopytníka a současně revita-
lizace území a navýšení biodiverzity. Jelikož případná lokalita ohledně umístnění zubrů bude na území naší městské části, logicky 
vzbudil tento plán u našich čtenářů značný zájem. Zoologická zahrada hl. m. Prahy vydala k projektu informační brožurku, která 
podrobně veškeré otázky vyjasňuje. s laskavým svolením Zoologické zahrady hl. m. Prahy z ní otiskujeme nejzajímavější statě.

Základní údaJe
Zubr evropský (Bison bonasus) je největší evropský suchozemský 
savec. Samci dosahují maximální hmotnosti až přes 900 kg, samice 
jsou váhově téměř poloviční. Zubr se tak blíží kategorii takzvané 
megafauny. Typické představitele megafauny známe z Afriky a jižní 
Asie, například slony, buvoly či nosorožce. Málokdo si ale uvědomu-
je, že i Evropa je domovem velkých zvířat. Z nich lze připomenout 
například losa evropského, který žije i v České republice, medvěda 
hnědého (ojedinělý výskyt na východě republiky) a ledního (na se-
veru Evropy) a právě i zubra. 

Zubr patří mezi býložravce, vedle pastvy skládající se z trav, os-
třic a dvouděložných bylin se živí také okusem dřevin, kůry, mechů 
a lišejníků a příležitostnou konzumací plodů včetně ovoce, bukvic 
a žaludů. Díky této široké škále potravy je přizpůsobivý a může obý-
vat různá prostředí. Jako obyvatel mírného klimatického pásma má 
sezónní rozmnožování. Říje probíhá od srpna do října a kráva rodí 
po přibližně devítiměsíční březosti většinou jen jedno tele, nejčas-
těji v  období května a  června, při vhodných podmínkách zhruba 
každý druhý rok. Zubři dospívají třetím rokem, přičemž samice ob-
vykle rodí první mládě ve čtvrtém roce života a samci se do repro-
dukce zapojují většinou kolem šestého roku, až když se dokážou 
prosadit proti starším dominantním býkům. V současnosti má zubr 
málo přirozených nepřátel. Evropští vlci tvoří díky tlaku člověka 
velmi malé smečky, složené obvykle z dospělého páru a jejich po-
tomků, a netvoří dostatečně velké skupiny potřebné k lovu velkých 
kopytníků. Mezi největší současné hrozby pro zubra patří nedosta-
tek životního prostoru v příhodných biotopech a jeho fragmentace, 
genetická izolovanost jednotlivých volně žijících stád, historicky 
daná limitovaná genetická výbava a  diverzita, nemoci přenosné 
z domácího skotu či od vysoké zvěře a v neposlední řadě i pytláctví. 
Přes tato ohrožení se při dostatečné ochraně reintrodukovaná stá-
da zvětšují a  na  polsko-běloruské hranici již dosáhla udržitelných 
stavů. V ostatních oblastech je potřeba stáda doplňovat jedinci od-
jinud, zejména za účelem udržení genetické diverzity.

vÝskyt, PŮvod a historie
Jako obyvatel celého spektra biotopů – od  lužních luk a  lesů, přes 
stepi a lesostepi až po rozsáhlé lesní komplexy – přežil v Evropě zubr 
střídání dob ledových a meziledových až do novověku. Zubr evrop-
ský obýval v  pleistocénu v  dobách meziledových většinu Evropy 
a v dobách ledových se stahoval do refugií v oblasti Kavkazu (přeživší 
linie) a západního Středomoří (vyhynulé linie). V Evropě se souběžně 
vyskytoval větší bizon stepní (Bison priscus), který naopak dosahoval 
maxima výskytu v dobách ledových, kdy byl typickým obyvatelem 
stepi a tundry. Potomkem bizona stepního je severoamerický bizon 
(Bison bison). V holocénu začal zubr ustupovat tlaku člověka, jímž byl 
loven, a  zároveň se mu s  rozvojem zemědělství zmenšoval životní 
prostor a byl zatlačován hlouběji do lesů. Z původně rozsáhlého are-
álu napříč Evropou začal postupně mizet, až zůstala jen dvě izolovaná 
refugia, a to v polském Bělověžském pralese a na Kavkaze. I tam byl 
ale vyhuben v první třetině 20. století.

Na území dnešní České republiky byl zubr ve starověku prav-
děpodobně relativně hojným zvířetem, ve  středověku byl však 

již kvůli konkurenci člověka spíše vzácný a zcela vymizel zhruba 
v polovině 18. století. Mnohá místa dodnes připomínají jeho his-
torický výskyt pod místními názvy Zubří nebo Zubrnice, je dolo-
žen i v erbech šlechtických rodů nebo ve znacích měst. Poslední 
písemně doložené stádo žilo do  třicetileté války v  pražské Ove-
necké oboře (Stromovka). Tato zvířata však už byla panovníkem 
dovezena z Polska. Předtím jsou písemné záznamy o vypouštění 
zubra do křivoklátských a brandýských lesů. Kdy z české přírody 
zmizel poslední kus, to v  písemných záznamech, na  rozdíl třeba 
od posledního zastřeleného vlka nebo medvěda, nenajdeme. Jis-
té je jen, že z české přírody nadobro zmizel s vykácením posled-
ních nedotčených lesních komplexů na počátku první průmyslové 
revoluce v  18. století, jeho osud však byl patrně zpečetěn mno-
hem dříve, v 16. a 17. století, kdy byl jeho výskyt už jen ojedinělý. 
V současnosti se v ČR ve volné přírodě nevyskytuje. V tomto století 
byl pozorován jednou na Liberecku, kdy se pravděpodobně jed-
nalo o kus zatoulaný z chovu v Polsku.

ZuBr v Zoo Praha
V  době mezi světovými válkami byli v  Zoo Praha viděni kříženci 
evropského zubra a amerického bizona původem ze soukromého 
chovu v Tatrách. Tato zvířata byla jako mezidruhoví kříženci z hle-
diska dalšího chovu bezcenná. Opravdové zubry chová Zoo Praha 
od roku 1948. Prvním zubrem byl býk Platan z polské chovatelské 
stanice Pszczyna, který však zůstal v zoo osamocen, a tudíž bez po-
tomků. Skutečný počátek chovu tak můžeme datovat až od  roku 
1954, kdy byl do Prahy přivezen pár pocházející též z Polska. His-
toricky první mládě se pak tomuto páru narodilo v roce 1957. Zoo 
Praha chová zubry nížinně-kavkazské linie. Do loňského roku se zde 
narodilo téměř sto mláďat, v současné době je chovné stádo slo-
ženo z jednoho býka, tří dospělých krav a jedné dvouleté samice. 
Díky zápisům v plemenné knize, koordinaci evropského chovného 
programu (EEP) a z něj vyplývající spolupráci s dalšími zoologickými 
zahradami je možno zvířata mezi jednotlivými chovatelskými zaří-
zeními vyměňovat, držet v reprodukci co nejméně příbuzná zvířata 
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a udržovat tak dostatečnou úroveň genetické diverzity, která je nut-
ná pro dlouhodobé udržení druhu.

Do  přírody se podařilo vrátit ze Zoo Praha celkem sedm zví-
řat. Šest jich zamířilo do polského národního parku Biesczady (pár 
v roce 2005, jedna kráva v roce 2006 a jeden býk a dvě krávy v roce 
2011), kde se polská populace zubra potkává se slovenskou popu-
lací z východních Beskyd. Prozatím jako poslední byla společně se 
zvířaty z  dalších zoologických zahrad zpět do  přírody převezena 
samice Prťka, a to v roce 2019 do Národního parku Shahdag v Ázer-
bájdžánu na úpatí Kavkazu. Transport dalšího zvířete ze Zoo Praha 
do  stejné lokality je naplánován na  podzim 2021. Stávající chov-
né stádo by mělo být do budoucna základem pro odchov dalších 
zvířat využitelných pro návrat do přírody v  rámci reintrodukčních 
programů (poznámka: reintrodukce je vysazení biologického druhu 
do místa jeho původního výskytu, odkud vymizel nebo byl vyhu-
ben).

ZáChrana a souČasnost
Po vyhubení zubra ve volné přírodě na začátku 20. století se jej po-
dařilo zachránit z 54 posledních jedinců chovaných v lidské péči, při-
čemž pozdější analýzy ukázaly, že v současné žijící populaci zůstalo 
pouhých 17 skutečných zakladatelů, představujících 12 jedineč-
ných genotypů. Za záchranou zubra stojí především úsilí polských 
chovatelů. Nejznámější stádo se nachází v  Národním parku Bělo-
věžský prales, pod jehož hlavičkou je dnes také vedena mezinárod-
ní plemenná kniha, která byla poprvé publikována v roce 1932 jako 
historicky první plemenná kniha vedená pro volně žijící druh zvíře-
te. V současnosti je v ní zubr veden ve dvou liniích, nížinné a nížin-
ně-kavkazské. Nížinná linie pochází ze sedmi zakladatelů původem 
z  východního Polska, příslušníků samostatného poddruhu Bison 
bonasus bonasus z  oblasti Bělověžského pralesa. Nížinně-kavkaz-
ská linie pochází z jedenácti zvířat nížinného poddruhu a z jednoho 
zvířete kavkazského poddruhu Bison bonasus caucasicus, který byl 
vyhuben po první světové válce. V rámci Evropy je nížinně-kavkaz-
ská linie vypouštěna převážně do volné přírody na Balkán, do Kar-
pat a na Kavkaz, nížinná má centrum výskytu v Bělověžském pralese 
a je nejčastěji vypouštěna do střední a západní Evropy a ve východ-
ní Evropě severně od Karpat. V rámci Evropské unie je zubr nejroz-
šířenější v Polsku a nachází se zde na nejvíce lokalitách, ať už volně, 
nebo v ohrazených chovech. Velký reintrodukční program probíhá 
v Rumunsku. Zde je zubr nížinně-kavkazské linie vysazován na ně-
kolika místech do přírody v Karpatech, kde má nahradit vyhynulý 
karpatský poddruh. Další chovy zanesené v plemenné knize lze na-
lézt například v Německu, Nizozemí, ve Francii a Španělsku. Některá 
chovná stáda jsou držena ve výbězích o desítkách až stovkách hek-
tarů s dalšími zvířaty, například s koňmi Převalského. Tato zvířata se 
tak nacházejí v podmínkách blízkých přírodě, kde mohou potravu 
získávat přirozeným způsobem – pastvou a okusem dřevin.

V rámci Unie českých a slovenských zoo je zubr chován kromě 
Prahy pouze v Zoo Olomouc, v Zoo Plzeň (v obou nížinně-kavkaz-
ská linie) a v Zooparku Chomutov (zvířata obou linií). Spolek Česká 
krajina se specializuje na nížinou linii, velké chovné stádo má v Mi-
lovicích. Vojenské lesy a statky ČR, s. p., chovají zhruba třicet zub-
rů nížinné linie v Oboře Židlov (Ralsko, Kuřivody), kde zároveň jde 
o největší stádo zubra v České republice. Pokusy o chov proběhly 
také v několika soukromých zemědělských chovech. V rámci Evrop-
ské unie i v České republice je zubr zvláště chráněným živočichem 
podle evropské směrnice č. 92/43/EHS, o  ochraně přírodních sta-
novišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice 
o stanovištích, 1992) a je původním druhem.

revitaliZaCe lesostePi v dolníCh PoČerniCíCh  
stádem ZuBrŮ
Pro chov zubra vybrala Zoo Praha ve spolupráci s MHM pozemky 
navazující na oblast v Dolních Počernicích zvanou Vinice, západně 
od Pražského okruhu. Přes Pražský okruh pozemky sousedí na vý-
chodě s Xaverovským hájem a na jihu s funkčním biokoridorem Ro-
kytky. Vlastní pozemky se nacházejí v mírně svažitém území klesají-
cím z východu na západ od okruhu směrem k obci. Tento reliéf také 
chrání území před hlukem z dálnice. Spodní část území se nachází 
pouze několik metrů nad úrovní Počernického rybníka a v budouc-
nu snad umožní využívat místní vodu, jak dešťovou, tak případně 
z  vrtu. Vybrané pozemky jsou ve  výlučném vlastnictví hlavního 
města Prahy, jedná se o bývalé pole, částečně s navážkou z výstav-
by sousedícího okruhu a s navezenými kaly z revitalizací pražských 
rybníků. Územím v posledních sto letech nevedla žádná cesta, most 
přes okruh je přístupný pro pěší po žluté značce na  jih od dotče-
ných pozemků, pro cyklisty a pěší na sever od dotčených pozemků.

Pozemky byly vybrány s perspektivou návratu k přírodnímu cha-
rakteru krajiny a  navýšení biodiverzity prostřednictvím pastvy vel-
kých kopytníků v režimu blízkém přírodě. Současný pozemek prošel 
výraznou redukcí biodiverzity v důsledku extenzivního zemědělské-
ho hospodaření s použitím chemických hnojiv a následného návozu 
chudé zeminy a hlušiny z výstavby okruhu. Od začátku tisíciletí byl 
ponechán sukcesním vlivům (sukcesní vliv je termín pro neřízené za-
růstání dané lokality) a ve spodní části částečně zalesněn. Vzhledem 
k chudé půdě si zalesněná část podržela lesostepní charakter. Spodní 
část pozemků byla v posledních deseti letech pokryta navážkou kalů 
z rybníků bohatých na živiny. Výsledkem je velmi různorodé území 
s extrémně chudou i na živiny extrémně bohatou půdou. Pod tlakem 
pasoucích se velkých kopytníků očekáváme prohloubení lesostepní-
ho charakteru území s dominancí bylinného a keřového patra, do-
plněného o  skupiny vzrostlých stromů a  solitéry. Díky přítomnosti 
několika pater rostlin očekáváme příhodné hnízdní podmínky pro 
ptactvo. V současné pražské přírodě jsou v obtížné situaci ptáci hníz-
dící na zemi, kde je neustále ohrožují psi. V naší lokalitě bude díky 
ohradě vliv predátorů omezen a  na  zemi hnízdící ptactvo by zde 
mohlo mít lepší podmínky pro vyvedení mladých. Zároveň by kombi-
nace pastvy a proliferace nedopasků mohla vést k návratu některých 
vzácných druhů motýlů, například modrásků a hnědásků. Trus zubrů 
přiláká také koprofágní hmyz, především brouky. Hmyz bude také 
potravní příležitostí pro ptáky a drobné hmyzožravce a měl by do ob-
lasti přivést další živočišné druhy. Ptáci potom svým trusem do území 
zanesou semena dalších bylin i dřevin a ty zase přilákají další druhy 
hmyzu a obratlovců. Součástí areálu bude sezónní tůň, kde je očeká-
ván výskyt bezobratlých a drobných obratlovců vázaných na vodu. 
Měla by vzniknout pozitivní smyčka postupného navyšování biodi-
verzity. Výsledkem bude přírodní lesostep se zvýšeným výskytem pů-
vodních druhů rostlin i živočichů. Na projektu spolupracujeme s Aka-
demií věd ČR – díky tomu bude vývoj biotopu od začátku odborně 
monitorován. Chov zubrů je také příležitostí k revitalizaci širšího úze-
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mí, kterému v minulosti hrozila průmyslová zástavba a jehož přírodní 
rovnováha byla významně narušena zbudováním víceproudé silnice. 
Revitalizované území bude rovněž sloužit pro ekovýchovu a  je tak 
příležitostí ke zkvalitnění výuky pro pražské základní a střední školy. 

V lokalitě Dolní Počernice bude třeba zbudovat ohradu a zázemí 
pro chov, které se bude skládat ze seníku, z chovatelského zázemí, 
automatického napajedla, tůně, jednoduchého přístřešku a mani-
pulačního/karanténního výběhu odděleného od hlavního výběhu. 
Uvnitř ohrady bude zbudováno několik jed-
noduchých oplocenek chránících hodnotné 
skupiny dřevin, případně budou individuálně 
chráněny cenné solitéry. V  zimním období či 
v případě potřeby i v průběhu roku se budou 
zvířata přikrmovat, aby tlak zubrů na prostředí 
v chovné ohradě nepřesáhl potřebnou úroveň. 

Na  přípravě areálu v  Dolních Počernicích 
Zoo Praha spolupracuje s  MHMP a  MČ Dol-
ní Počernice. Vlastní realizace bude probíhat 
ve dvou etapách. V první vznikne ohrada o roz-
loze cca 10 ha na náhorní plošině ve východní 
části a  na  navazující svažité části západním 
směrem a  zázemí. Ve  druhé etapě se připojí 
dalších až 5 ha pozemků, které v současnosti 
slouží jako zemník pro ukládání kalů z  praž-
ských rybníků a tůní. Zatímco pozemky začle-
něné v první etapě mají lesostepní charakter se skupinami stromů 
z  výsadby i  ze spontánní sukcese, pozemky druhé etapy budou 
především sloužit jako pastvina. Od zástavby bude druhou část od-
dělovat lesní pozemek hl. m. Prahy a několikametrový průchod pro-
stupný pro pěší i pro jezdce na koních. Ohradu bude tvořit masivní 
dvoumetrový plot, na  jehož vnější straně bude po velké části ob-
vodu udržován pás husté zeleně, tvořené jak vzrostlými dřevinami, 
tak keři, jako jsou trnka, šípek nebo hloh. Cílem této úpravy je chrá-
nit chovné stádo od  rušících podnětů zvenčí. Hradba zeleně vně 
ohrady bude také držet návštěvníky ve větší vzdálenosti od ohrady 
a bude prevencí proti zakázanému a nežádoucímu krmení ze stra-
ny návštěvníků. Výhled na  zubry bude zajištěn ze dvou jednodu-

chých vyhlídkových plošin v severovýchodní a severozápadní části 
ohrady. Samotný zubr je v zásadě plaché mírumilovné zvíře, které 
se k agresi uchyluje pouze v případě napadení, především za úče-
lem ochrany mláďat, během říje a při obraně před predátory, kam 
vzhledem k příbuznosti s vlky řadí i psy. Díky masivní dvoumetrové 
ohradě budou zvířata i návštěvníci odděleni a v naprostém bezpečí.

Chovné stádo zubrů bude mít na tomto území lepší podmínky 
pro pravidelnou reprodukci. K dispozici mu bude přes 10 ha leso-

stepi s  potenciálem rozšíření areálu až na  15 
ha. Umístění stáda do  velkého výběhu tak 
zubrům zajistí celoročně přírodní zdroj potra-
vy s  občasným příkrmem. Většina pozemků 
v Dolních Počernicích je zarostlá hodnotnými 
sukcesními společenstvy lesostepního cha-
rakteru (javor, hloh, trnka, šípek, jabloň, trávy 
a ostřice), část prošla rekultivací s lesní výsad-
bou (dub, lípa, javor, jabloň). Jedná se tedy 
o biotop ideální pro chov zubra, jehož domo-
vinou je lesostep a rozvolněný les. 

Stávající chovné stádo v Zoo Praha se na-
chází na  pláních v  horní části zoo v  oblasti 
nazvané Obora, kde sousedí s výběhem bizo-
nů. V souladu s generelem rozvoje Zoo Praha 
bude tato část areálu zoologické zahrady vý-
hledově určena pro jiné druhy zvířat, chovné 

zařízení pro zubry mimo zoo tak umožní tento dlouhodobě chova-
ný druh zachovat pro obyvatele i návštěvníky Prahy. 

Projekt „Zubři v Praze“ je unikátní příležitostí vrátit do pražské 
přírody zvíře, které zde žilo od nepaměti, a ukázat obyvatelům me-
tropole, jak mohla kdysi vypadat krajina na území hlavního města. 
Globálním přínosem bude podíl na  záchraně ohroženého druhu 
velkého evropského savce.

autoři - Petr Štěpánek, Jaroslav Šimek, Miroslav Bobek, Malvína 
Kahleová (převzato z laskavým svolením z informační brožurky vy-
dané Zoologickou zahradou hl. m. Prahy)

 Pro DPZ Martin Šíla

V poslední době si zloději opět vybírají ke své „činnosti“ Dolní Po-
černice. V lokalitě Vinice bylo zcizeno několik jízdních kol, nářadí 
a poškozeny zámky v několika domech, kůlnách a garážích. Těžko 
někoho podezírat, ale např. v nedalekých bývalých výzkumných 
ústavech je pro nekalou činnost dostatečně živná půda. 

Je třeba, aby si občané celé naší MČ uvědomili, že krádeže 
provádějí zloději na  různé lapkovské úrovni, od  profesionálů, 
kteří mají své cíle vytipované a pracují ve skupině s připraveným 
automobilem na okamžitý odvoz lupu, po chmatáky, kteří syste-
maticky zkoušejí kliky a  dveře a  seberou cokoliv, co lze prodat 
dál a získat tak pár korun na svoji denní dávku drog či alkoholu. 
Vedle kol se tak často jedná i  o  nářadí a  věci volně ponechané 
jejich majiteli na zahradách či v kůlnách. Ale ať už se jedná o cen-
nost či objekt, nad jehož zmizením člověk mávne rukou, vždy se 
jedná o nepříjemný a nepřijatelný zásah do soukromí. Zároveň je 
nabíledni, že zloděje, obzvláště pak chmatáky, je v takových pří-
padech téměř nemožné dopadnout a cokoliv mu prokázat.

Vedení MČ se po upozornění vinických občanů o narůstající 
aktivitě zlodějů v Dolních Počernicích okamžitě spojilo s řediteli 
policejních složek na Praze 14. Byla učiněna opatření ke zvýšení 
četnosti kontrol policejních hlídek, nasazení strážníků na  noční 
směny a celkové zaměření policie na možnost opakování invaze 
zlodějů do naší MČ. 

Prosíme, pomozte i  Vy. Především důsledně zabezpečujte 
svůj majetek, zvažte ponechávání nezamčených kol v garážích, 
uschovejte ze zahrad věci, o které nechcete přijít, používejte svět-
la s pohybovými čidly před vstupy do objektů a celkově nepod-
ceňujte situace, které by mohly zvýšit příležitost ke krádežím. Ne-
buďte lhostejní ani k pohybu Vám neznámých osob na zahradách 
Vašich sousedů. 

V  případě přistižení se ale v  žádném případě nevystavujte 
přímé konfrontaci se zloději, nezapomeňte, že mohou být nebez-
peční a v panice jednat zkratkovitě, nestojí za to, aby Vám ublížili. 
Policie ČR doporučuje rozsvítit, ztropit hluk a okamžitě volat 158. 
Policejní vozy mohou být nablízku a jejich příjezd můžeme počí-
tat na minuty. I v případě, že si zloději neodnesli nic cenného, ale 
evidentně Vás poctili nevyžádanou návštěvou, je velmi vhodné 
informovat městskou policii a vedení MČ – možná krádež Vašeho 
již nefunkčního kanga zabrání krádeži kol u sousedů, protože si je 
půjdou zamknout. 

Tyto řádky bychom raději nepsali, ale je třeba se zloději bojo-
vat, byť s malou nadějí na úspěch, byť pouze osvětou, ostražitostí 
a sousedskou všímavostí. 

 ÚMČ Praha – Dolní Počernice 

Pozor na krádeže!
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obrazy musejí mít „mlno“

Olgo, než se dostaneme k hlubším téma-
tům, nemohu Tě nepožádat o alespoň zá-
kladní životopisné údaje.

Jsem zdejší rodačka, starousedlík – žila tu 
už moje babička a dědeček. Narodila jsem 
se koncem války v  roce 1945. Druhý den 
byl velký nálet na Prahu a maminka musela 
se mnou v porodnici utíkat do krytu. Tady 
v  Dolních Počernicích jsem prožila celé 
poměrně šťastné dětství s rodiči a babič-
kou. Vychodila jsem zdejší základní školu. 
U  tatínka jsem se vyučila kreslení, o  tom 
už jsem jednou pro DPZ hovořila. Tatínek mě a sestru učil kreslit, 
perspektivu a tak dále. Chodili jsme všude se skicáky – do přírody 
a na dovolenou. Tak jsem se dostala ke své profesi, nebo lépe ře-
čeno povolání, jímž je umělecká činnost – malba a grafi cká tvorba.

Na  výběr střední školy měl ale vliv také rodinný původ. Můj 
dědeček byl živnostník, měl truhlářskou dílnu se sídlem v Úvalech. 
V nejlepších dobách zaměstnával asi 20 lidí. Po první světové válce, 
v  jeho již více než 20 letech, kdy už měl rodinu, vystudoval ještě 
nábytkářskou střední školu. Byl tedy šikovný, zaměřoval se hlavně 
na  interiérová schodiště tady a  všude v  okolí, ale zařizoval napří-
klad i fi rmy v Praze. Naštěstí se nedožil znárodnění, protože zemřel 
v roce 1946. Ale jeho postavení se neslo s rodinou dál. Jako „fabri-
kant a kapitalista“ byl i po smrti trnem v oku místním komunistům, 
kteří mimo jiné rozhodovali o tom, kdo bude nebo nebude studo-
vat. Takže poprvé jsem od nich dostala takový posudek, že mě ne-
mohli vzít ani na uměleckou školu, kde byla v tomto ohledu kritéria 
trochu jiná než na jiných školách.

Poetické grafi ky a menší obrázky olgy stárkové známe z veřejných prostor radnice, hotelu svornost a dalších, ale její obraz jsme 
vídali třeba i v dolnopočernickém kostele a našli bychom je jistě také v mnoha dolnopočernických domácnostech. a tak jako patří 
k dolním Počernicím její obrázky, patří k nim i olga, kterou potkáváme, když venčí svého pejska nebo když zavítáme do její Gale-
rie – ateliéru naproti hotelu svornost. kratší rozhovor s olgou stárkovou už dolnopočernický zpravodaj přinesl k jejímu životnímu 
jubileu v roce 2015. dnes bych s ní rád ještě více poodhalil roušku tajemna, které v jejích obrazech vnímáme. Začneme ale prozaicky.

Takže to Ti překazili místní?

No jistě, místní členové KSČ. Mohla bych je jmenovat, ale dodnes 
tu žijí jejich rodiny, tak si jména nechám pro sebe. KSČ se vyjad-
řovala ke každé přihlášce na střední nebo vysokou školu. Dostala 
jsem od soudruhů vzhledem k mému původu (dědeček kapitalista) 
takový posudek, že jeden rok jsem se i po úspěšných talentových 
zkouškách na střední školu nedostala. Až v dalším roce, po tom, co 
šel tatínek za mne prosit na jejich schůzi KSČ. Před domem, kde se 
konala schůze KSČ, hlídal jeden mladší člen (budoucí předseda Ná-
rodního výboru) partaje s fl intou, aby snad soudruhy někdo nepře-
padl nebo neukradl. Jak v kovbojce. To bylo prosím v roce 1960! Prý 
„Zlatá šedesátá“. Nakonec jsem dostala takový posudek, který stačil, 
po předchozích talentovkách, k přijetí na Střední umělecko-průmy-
slovou školu. Na SUPŠ jsem vystudovala obor, kterému se dnes říká 

design, tehdy to byla propagační grafi ka.
Po studiu jsem v tomto oboru pracovala 

až asi do roku 1978. Do oboru patřily i oma-
lovánky, kulturní a  fi lmové plakáty atd. To 
byla moje nejmilejší práce. Po  roce 1978 
jsem začala zabývat volnou tvorbou, grafi -
kou – litografi í a později malbou.

Zakázky tehdy přidělovaly nebo schvalo-
valy zastřešující organizace Svaz výtvar-
ných umělců a  Fond výtvarných umělců. 
Mohla bys vysvětlit, jak se lišily a  jaký byl 
mezi nimi vztah? Museli v  nich být všichni 
výtvarníci?

Ne, existoval Svaz výtvarných umělců (SVU), 
kde každý člen musel mít vysokoškolské 
umělecké vzdělání a většinou i nějaké záslu-
hy. Potom byl Český fond výtvarného umění 
(ČFVU), který přijímal ostatní umělce za své 
členy na  základě posouzení jejich výtvar-
ných prací komisí Svazu. Fondový výtvarník 
si mohl sjednávat zakázky a  návrhy plakátů 

či jiných výtvarných prací s fi rmami nebo dávat svá díla do Fon-
dových galerií. Aby se mohla zakázka realizovat, nebo prodávat, 
opět komise SVU posuzovala výtvarné návrhy členů a  schvalo-
vala, nebo neschvalovala(!). Teprve takto schválená zakázka se 
mohla uskutečnit, přes Fond vyúčtovat zákazníkům a  poté pro-
platit výtvarníkovi. Všechno šlo přes Fond. Ale nemuseli jsme být 
v  zaměstnaneckém poměru. Byli jsme takzvaně na „volné noze“ 
– ve svobodném povolání.

Mohu se ještě zeptat na ty plakáty. Plakáty jsi tvořila v 70. letech, 
což bylo období vrcholu české plakátové tvorby, české fi lmové 
plakáty byly nádherné a pozoruhodné…

Byla to velmi zajímavá a prestižní práce, byla tam velká konkurence, 
v níž se pohybovali významní tvůrci. Půjčovna fi lmů zadala výtvar-
níkovi fi lm, který obvykle byl nabídnut ke zhlédnutí.
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umělecké vzdělání a většinou i nějaké záslu-
hy. Potom byl Český fond výtvarného umění 
(ČFVU), který přijímal ostatní umělce za své 
členy na  základě posouzení jejich výtvar-
ných prací komisí Svazu. Fondový výtvarník 
si mohl sjednávat zakázky a  návrhy plakátů 

Olinka Stárková a Hanička Smolíková
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Takže jste filmy vždycky viděli?

Také ne vždycky. Dostávala jsem i zahraniční filmy. Třeba bulharské, 
ruské, francouzské a  několik českých filmů. Ale mnohdy jsem za-
daný film ani neviděla. Dostala jsem jen informaci o obsahu filmu 
a nějaké fotky z natáčení. Někdy ten film nebyl asi moc „velký trhák“, 
ale možná právě proto, že jsem ho neviděla, se plakát zdařil. Bylo 
to krásné období. Plakátovací plochy, to byly vlastně tehdy takové 
plakátové galerie. Tiskly se formáty A1 na plakátovací plochy a A3, 
které se vylepovaly do vitrín v kinech.

A držela sis nějaký svůj autorský styl nebo formální linii?

Snad ani ne. Nejraději jsem měla malovaný plakát, někdy domalova-
nou koláž s upravenou fotografií nebo výtvarně upravenou zvětše-
ninu detailu dodaných fotek. Titulek plakátu jsme kreslili a malovali 
rýsovadlem podle trojúhelníku a  štětcem. Počítače a  fonty písma 
ještě nebyly v 70. letech k dispozici. Ke schválení plakátu fondovou 
komisí byly požadovány tři návrhy, v kvalitě tisku.

Omalovánky, které jsem vytvářela, nebyly na zakázku od firem, 
ale formou nabídky. Nakladatelství si vybírala z předkládaných ná-
vrhů omalovánek. Omalovánky, jež se dostaly do tisku, byly potom 
opět přes Fond proplaceny. Náměty omalovánek si výtvarník určo-
val sám. Já použila pro ilustraci většiny omalovánek zvířátka – do-
mácí, z  lesa, z Afriky, ryby, psy, kočky a podobně. Jsem totiž „paní 
zvířátková“.

Tím se vlastně dostáváme ke Tvé volné tvorbě, jak to bylo s ní?

V osmdesátých letech jsem postupně přecházela z reklamní grafiky 
k volné tvorbě grafiky, grafických listů – autorské litografie a k mal-
bě.

A se samostatnými výstavami jsi začala až po devětaosmdesátém?

Ne, samostatné výstavy jsem měla už od roku 1981, někdy v měst-
ských galeriích, kulturních centrech, muzeích, někdy i  galeriích 
ČFVU. Po revoluci vznikalo hodně soukromých galerií, takže o vý-
stavy nebyla nouze a o obrazy a výtvarná díla byl zájem.

Teprve od počátku tisíciletí, a hlavně po roce 2005, 2006 se za-
čala měnit společenská struktura obyvatel a zájmů. Mezi zájmy sou-
časné generace patří spíše sportovní vyžití, organizované sporty, 
cestování a zážitky i adrenalinové. Z kultury je nejoblíbenější ve vět-
šinové populaci televize a  její seriály. Na  zeď si lidé vylepí plakát 
z Ikey nebo nějakou krajinku od souseda. To není podstatné. Střed-
ní vrstva, která dříve obrazy nakupovala, už má nakoupeno, takže 
prodej umění se začal utlumovat a je to čím dál horší. Prodejní ga-
lerie mizí a jsem zvědavá, kolik jich teď vůbec otevře po koronaviru 

a kolik zkrachuje. Lituji mladých, kteří mají sice na umělecké střední 
a vysoké škole krásná léta, ale po vystudování se musí živit něčím 
jiným. Například můj mladý kamarád je mimo jiné horolezec; aby 
se uživil, půl roku využívá svých horolezeckých schopností a pracu-
je na výškových budovách zavěšen na laně jako umývač oken. Až 
když přijde sychravý podzim a zima, začíná konečně tvořit. Někdy 
to umělci v současné době nemají jednoduché.

Ale Tvoje současnost není tak temná. Pořád tvoříš?

Ano, hlavně maluji. Grafiky sice dělám také, ale s rozvojem kvalit-
ních polygrafických technik přestává být o autorskou grafiku zájem. 
Já jsem naštěstí takzvaně „pod penzí“, jinak řečeno v důchodu, takže 
nemusím být frustrována menšími prodeji svých děl.

Jsem členkou Nového sdružení pražských umělců. V Husinecké 
ulici máme výstavní síň, kde můžeme každý jednou ročně samo-
statně vystavovat, máme také společné výstavy a  každý čtvrtek 
máme možnost se sejít. Já sice nechodím pravidelně, ale je fajn, 
že se člověk může scházet s  lidmi, kteří mají podobný vztah k  ži-
votu. Pořádáme společné výstavy pod názvem „Žižkov – pražský 
Montmartre“ v naší galerii – atélieru na Žižkově a vystavujeme spo-
lečně v Čechách, na Moravě, ale i v zahraničí.

Jak převážně tvoříš? Je to z nějakého vnitřního puzení, kdy najed-
nou cítíš, že potřebuješ namalovat to a to? Nebo spíše – nechci říci 
přímo podle zadání – ale s konkrétním cílem, třeba že potřebuješ 
namalovat nějakou výstavu?

Když mám před sebou výstavu, to mne dost motivuje k  intenziv-
nější práci. Moje motto bývalo: Ani den bez čárky. V současné době 
jsem dost zvolnila, asi je to i úbytkem energie. Ale snad bude zase 
líp.

A co Tvoje náměty. Když jsi dělala zakázkovou tvorbu, bylo to jas-
né. Ale jaká témata Tě zajímají ve  vlastní tvorbě? Už jsi zmínila 
zvířátka…

Začala jsem s hudebními tématy, a to jak hudebníky, tak hudebními 
motivy – Sluneční sonáta nebo Sonáta vody atd. Malba hudebních 
obrazů, hudby, dává prostor abstrakci a fantazii. Hudba inspiruje.

Potom další téma, kterému jsem se věnovala asi pět, šest, sedm 
let, byli „pieroti“ a „hudební klauni.“ Klaun, jako téma mě zajímal tím, 
že jsem se někdy mohla ztotožnit s  malovaným pierotem. Občas 
jsem si tak připadala. Třeba na vernisážích předvádím své malování, Tajemství života

Sonáta slunce
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jako když pierot hraje na své housličky, a „zvířátko“ – můj nebo pi-
erotův pejsek – hledí na svého páníčka, jak se snaží. Mimochodem, 
svého pejska jsem na  vernisážích mívala též. Byl to můj spoluvy-
stavující. Další moje velké téma byla příroda a mikroskopický nebo 
makroskopický pohled do přírodních dějů. Mezi okruhy mých té-
mat patří také hudební a snové krajiny.

Jedna pro mne důležitá oblast jsou pak obrazy s duchovní te-
matikou. Ty jsem začala malovat po své duchovní proměně, kterou 
jsem prožila ve svých asi dvaačtyřiceti. Po událostech velkého ohro-
žení v rodině a neuvěřitelného obratu k dobrému, jsem si byla vě-
doma, že jde o něco výjimečného, možná zázračného. To mne po-
znamenalo a začalo se postupně zobrazovat v mém životě i tvorbě. 
Úplně z jiného úhlu pohledu se nyní dívám na přírodu, svět, všech-
no, co lidská ruka nevytvořila, na to, co vnímáme, že je, a ani o tom 
nepřemýšlíme. Nyní si uvědomuji, jak je vše dokonalé, chce se mi 
říci vymyšlené do posledních detailů. Dnes, kdy je lidské poznání ta-
kové, že vidíš až na samý okraj vesmíru, ale také do buněčné hmoty, 
žasneš, jak má všechno dokonalý řád. Každý strom ví, že má vyrůst 
do té a  té výšky, a víc už ne. Stačí jenom se pozorně dívat kolem 
sebe. Je to dokonalá souhra, a to až do těch nejmenších jednotli-
vostí. Uvěřila jsem tomu, že na počátku všeho byla velká inteligen-
ce, Tvůrce, který se vymyká všem našim 
představám, který je všechno ve všem, 
dokonce v duši člověka je s ním bytost-
ně spojen, a dokonce ho i miluje. Lidé 
si většinou myslí, že měli štěstí, když 
právě unikli nějakému neúspěchu nebo 
něčemu zlému, ale já věřím, že alespoň 
někdy je to zásah Tvůrce, Boha, které-
ho nemohu vidět, protože je mimo čas 
a  prostor, ale poznat ho a  promlouvat 
s  ním ve  svém nitru mohou. Tak toto 
vědomí, víra, mi dává vnitřní klid a sílu. 
To je nádherné a člověk má vnitřní po-
cit, že všechno má smysl. Samozřejmě, 
je na světě spousta neštěstí a hrozných 
činů, ale to není věc Boží. To je věc lid-
ské svobody, že se z  nějakých důvodů 
člověk rozhodne pro to horší. Třeba 
z  touhy po  moci nebo po  penězích, 
po majetku, nebo ze závisti nebo z dal-
ších takových pohnutek. Vlastně vždy 
za to může Zloba – nenávist, lež, cham-
tivost, závist a sobectví.

A tahle Tvoje duchovní proměna nebo poznání se začala okamži-
tě projevovat v Tvém díle?

Okamžitě ne, ale byla to moje vnitřní proměna myšlení a zasazení 
v životě a postupně jsem měla potřebu vmalovávat toto poznání 
do svých obrazů.

Když maluješ tato duchovní témata – ale vidím to i ve Tvé ostatní 
tvorbě, ostatně jsi o tom mluvila už u hudebních motivů – vždyc-
ky se pohybuješ na hranici abstrakce a konkrétního zobrazení.

Ano, určitě! Některé obrazy jsou víc abstraktní, v  jiných použí-
vám také reálných prvků. Třeba jsem vytvářela kolekci obrazů 
„Stvoření“. Představovala si Boží tvorbu a  vývoj druhů během 
mnoha milionů let, buňky, ryby, období velkých zvířat... S velkou 
radostí a pro sebe jsem si s úsměvem třeba představovala tvor-
bu – vznik savců. Ty miliony let na obraz vtěsnat nejde, tak jsem 
na malé ploše obrazu namalovala jakési prazvíře, které nese prv-
ky různých savců. Nebo jsem v obraze kombinovala svou před-

stavu vesmírného dění spolu se stylizovanými buňkami.

Takže v čistě abstraktním vyjádření Ti něco chybí, ale konkrétní 
nebo přímo realistické zobrazení, to také není ono.

Přesně tak. Mně se líbí, když na obraze je třeba nějaká nápověda, 
abstraktní pohled, někdy v  kombinaci s  reálnými prvky. Nejsem 
ráda, když je dílo popisné, dokonce naturalistické.

Má tedy být výtvarné dílo krásné?

Krásné? … Mně se líbí, když má výtvarné dílo formu, když je ušlech-
tilé. Má člověka obšťastnit nebo povznést, přivést ho na nějaké jiné 
myšlenky.

Kardinál Špidlík se kromě filozofie zabýval také uměním a  já 
jsem byla na  jedné jeho přednášce o  křesťanském umění, nebo 
obecně umění a  on tam řekl: „Když to umění nemá v  sobě Boha, 
není to žádné umění.“ Když to nemá v sobě tu božskou jiskru nebo 
tak – už to nedokážu přesně tlumočit. Ale jde o  to, že umění by 
mělo člověka něčím obdařit, něco v něm rozsvítit. Mělo by mu dě-
lat dobře, když se na ně dívá. A pokud je i krásně namalované... Já 
nejsem příznivec malování osobních frustrací a všelijaké deprese.

Mám ještě jeden teoretický dotaz. Má 
umělecké dílo vypovídat samo o sobě, 
nebo připouštíš, že nějaké vysvětle-
ní, znalost kontextu nebo poučenost 
o  autorově tvorbě může pomoci dílo 
pochopit? Má tedy být dílo srozumitel-
né bez ohledu na všechno?

Podle mého názoru by umělecké dílo 
mělo vypovídat samo o sobě, oslovit di-
váka, a přitom nebýt popisné, mělo by 
mít možná v  sobě tajemství, něco, co 
v člověku osloví jeho vnitřní já.

Pan profesor Muzika říkal svým 
studentům, že „obraz musí mít mlno.“ 
Mlno je myslím to, o čem si tady poví-
dáme a co by nemělo v dobrém umě-
leckém díle chybět.

Někdy ale toto „mlno“ souvisí s auto-
rovým tvůrčím vývojem nebo prostře-
dím, z kterého vychází. Takže poučený 
divák?

Do  jisté míry asi ano. Když je někdo zvyklý jen na  různé krajinky 
a pak najednou přijde do moderní galerie a vidí abstraktní, nebo 
minimalistické obrazy, tak se na ně většinou dívá s nepochopením 
a možná despektem.

A je tedy umění univerzální?

Univerzální to nevím. Výtvarná řeč je také jazyk, ve kterém je třeba 
se někdy orientovat. Ale řekla bych, že geniální obrazy mohou být 
univerzální.

Olgo, já Ti moc děkuji za dnešní povídání, přeji Ti i nám, aby Tvoje 
současná „přestávka“ brzy skončila a těším se moc na Tvoje další 
obrázky, které pro mě vždycky skrývají nějaké to „mlno“. A čte-
nářům DPZ doporučuji, aby se přišli podívat do Tvé Galerie – ate-
liéru v Novozámecké ulici nebo alespoň nakoukli na Tvé stránky 
www.malir-grafik.cz.

 Tomáš V. F. Jirsák Havran

Nové nebe, Nová země
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Náš kostel v Dolních Počernicích je zasvěcený Nanebevzetí Panny 
Marie a slaví se mší svatou 15. srpna. Letos toto datum vyšlo přesně 
na neděli. Mši svatou i letos sloužil páter Libor Ovečka, za přisluho-
vání ministrantů malých i velkých a za nádherného zpěvu i melodií 
z chóru. 

Opět se ukazuje, že kostel je pro místní farníky i přespolní malý. 
Mši si ale mohou poslechnout z reproduktorů i kolemjdoucí, nebo 
sledovat na streamu Farnost Dolní Počernice.

Po mši se tradičně koná poutní veselí na prostranství vedle kos-
tela, na kterou si farníci kostela přinesou pochoutky sladké i slané, 
studené i teplé a točí se pití pro nejmenší i dospělé. Počasí se také 
povedlo, zkrátka pohoda. Spokojeni tedy mohli být všichni organi-
zátoři i zúčastnění.

Letos byla mše svatá sloužena i za moji manželku Annu, která se 
v minulosti na životě farnosti velmi podílela.

 Jozef Kvaltín
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V letošním roce hrozí – a již proběhlé měsíce s sebou přinesly – vyš-
ší výskyt klíšťat v přírodě. 

Nejzávažnější komplikace po  přisátí klíštětem je zápal moz-
kových blan. Původcem onemocnění je virus klíšťové encefali-
tidy, jež je obsažen v klíštěti, resp. v  jeho slinách. Výskyt infikova-
ných klíšťat je závislý na určitých přírodních podmínkách – vlhkosti 
a  teple v  prostředí, kde se klíště vyskytuje. Pravděpodobnost ná-
kazy člověka je dána chováním klíšťat a promořeností (procentem 
infikovaných klíšťat), která se v  roce 2021 pohybuje kolem 3 %, 
v závislosti na  lokalitě. Procházky lesem, křovinami, jogging, jízda 
na kolech, válení se v trávě - to jsou situace, kdy bychom sebe a děti 
měli více kontrolovat. Pokud se dostane virus do krve, příznaky jsou 

velmi necharakteristické – jakoby 
chřipkové: bolesti hlavy, teplota, 
zvracení zpravidla 7. až 10. den 
po zjištění, že klíště bylo přisáto.

očkování proti klíšťové en-
cefalitidě v  České republice je 
nepovinné. Lze jej začít už u dětí, 
samozřejmě je na  rodičích, kdy 
s očkováním začnou. Pokud chtějí 
rodiče takto očkovat, je vhodná 
doba od  6 let, kdy děti pobývají 
déle v přírodě – během prázdnin 
začínají jezdit na tábory.

Očkovací schéma je 3dávko-

uŽiteČné kontakty: 

+420 724 731 832 nebo +420 380 120 427 (24 hodin denně)
laborator@kliste.cz
Protean s.r.o.
Dolní 2102/2 (Státní veterinární ústav)
370 04 České Budějovice

https://www.kliste.cz
https://www.kliste.cz/cz/mapa-aktivity

vé. První a druhou dávku dělí od sebe 4 týdny a po druhé dávce (kdy 
je již ochrana navozena) se podává posilující dávka po 6 měsících. 
Ideální je 1. a 2. dávku podat v zimě, aby již na jaře byla vytvořena 
dobrá ochrana. Přeočkování se provádí poté po 3 až 5 letech, již jen 
jednou dávkou.

Daleko častěji v letošním roce pak zaznamenáváme v ambulan-
cích po přisátí klíštětem (či kousnutí) skvrny, jež se nazývají „ery-
tema migrans“ – projev lymeské boreliózy.

Udávané procento, kdy se lze Boreliózou nakazit po kousnutí, 
je vysoce alarmující a dosahuje v letošním roce až 10 %. Pokud tedy 
zjistíte na  těle „erytema migrans“ (skvrnu s  centrálním výbledem, 
kruhovitou až elipsovitou, s ostrým okrajem červeným), neváhejte 
se svěřit lékaři. Protilátky v těle proti boreliím je možno z krve zjistit 
nejdříve až 4 týdny po kousnutí a léčba antibiotiky by měla být za-
hájena co nejdříve, a to aspoň v době 14 dní.

 MUDr. Pavel Boček

Zvýšený výskyt klíšťat
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vražda pana kapra z kaprštejna
v letošním roce uplynulo přesně 400 let od staroměstské exekuce, která se konala dne 21. června 1621, všeobecně známé jako 
„poprava 27 českých pánů“. Byla to hromadná poprava dvaceti sedmi vůdců stavovského povstání (tří pánů, sedmi rytířů a 17 
měšťanů) na  staroměstském náměstí v  Praze, vykonaná pražským katem Janem mydlářem. Představovala nebývale krutou 
tečku za událostmi, které začaly třetí pražskou defenestrací dne 23. května 1618 a skončily 8. listopadu 1620 porážkou stavov-
ských armád v bitvě na Bílé hoře u Prahy.h

is
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Konfi skační komise oznamuje své rozhodnutí - tak vypadala činnost 
komise Karla Lichtenštejna, jejímž členem byl i pan Kapr z Kaprštejna 
(kresba Jan Goth - Dějiny Čech a Moravy) 

Tento bolestný okamžik se velmi úzce dotkl i Dolních Počernic. Ma-
jitelkou panství v Dolních Počernicích byla tehdy Markéta Salomé-
na Slavatová, která stála na  straně stavovského povstání. Po  jeho 
porážce byla nucena uprchnout do  ciziny a  její majetek, včetně 
Dolních Počernic, byl komisí Karla Lichtenštejna celý zkonfi skován. 
Konsfi skáty se po porážce opozice dostaly nejen do rukou zaslouži-
lých vojevůdců císařských vojsk a cizí šlechty, ale různými machina-
cemi je také začali získávat i členové císařských komisí, jejich přátelé 
a jiní noví státní úředníci. Jedním z nich byl i Jan Daniel Kapr z Kap-
rštejna, doktor práv, rada nad apelacemi a člen vyšetřovací komise 
Karla Lichtenštejna. Tento císařský úředník pocházel z pražské pat-
ricijské rodiny, která byla trvale oddaná panovníkovi. Za stavovské 
vzpoury se uchýlil do Bavor a zpět do Čech se vrátil až po bělohor-
ské bitvě. Ihned po  svém návratu se aktivně pustil do  odvetných 
akcí proti prominentům stavovské opozice. Památného 21. června 
1621 bychom ho mohli vidět mezi císařskými úředníky na tribuně 
Staroměstské radnice, kde předčítal ortely nad odsouzenými čes-
kými pány, kteří byli na  jeho pokyn postupně přiváděni oknem 
z 1. patra radnice na vyvýšené popraviště.

Jak vidno, pan Kapr z Kaprštejna byl nadmíru iniciativní a svou 
úlohu sehrál nejen u  soudu s  předáky stavovského povstání jako 
člen vyšetřující komise, ale i při zmíněné popravě. Historik Ludvík 
Kundera nám o jeho vystupování v tomto osudovém okamžiku čes-
kého národa vypráví: „Po vynesení rozsudku jej bylo nutno na poprav-
čím lešení odsouzeným hlasitě přečíst, ale rozsudky byly vyhotoveny 
v německé řeči, a proto bylo třeba je tlumočit do češtiny. Ale nikdo toto 
údajně nechtěl udělati, nikdo se k takové službě nechtěl propůjčit. Ale 
pan Kaprštejn se prý s ochotou nabídl a odsouzeným rozsudky postup-
ně česky přečetl. A nejen to, odsouzeným odnímal i jejich osobní cen-
nosti – řetězy, prsteny a jiné šperky, ale i opasky a další části oblečení, 
které museli před popravou odkládat. Přihlížejícímu lidu se toto jeho 
jednání nelíbilo. Ani katolické české vrchnosti. Mezi šlechtou byl proto 
pan Kapr poměrně dosti neoblíbenou postavou.“

Konfi skační komise zabavený majetek v  Dolních Počernicích 
ocenila na 10.347 kop míšenských a v roce 1622 ho prodala panu 
Kaprovi za zaokrouhlenou sumu 11.000 kop (skutečná hodnota ma-
jetku byla minimálně dvojnásobná). V roce 1622 dále rovněž zakou-
pil statky Dubeč, Běchovice, Měcholupy a Kyje a na Malostranském 
náměstí v Praze zkonfi skovaný rohový dům U černého orla (dnes 
zde najdeme Fragnerovu lékárnu, jde o dům č. p. 203 a 204, na rohu 
Malostranského náměstí a Zámecké ulice).

Díky těmto výhodným nákupům pan Kapr nabyl značného jmě-
ní, a proto si mohl dovolit i zámožnou manželku. Tou se stala, údaj-
ně proti své vůli, mladá a  hezká, ale trochu svérázná Anna Marie 
z Greifenfelsu, která byla vnučkou Jana Piláta Rakovnického z Jen-
štejna, staroměstského konšela a  purkmistra Starého Města praž-
ského. Mnohem starší Kaprštejn pojal mladou Annu Marii za svou 
choť především z pragmatických důvodů, jelikož se jednalo o vý-
hodnou partii. 

Anna Marie ve starším manželovi vůbec nenalezla zalíbení. Vy-
hledávala proto jiné mladší muže, údajně koketovala i s Albrechtem 
z Valdštejna, ale ten o ni velký zájem nejevil. Dalším, se kterým Anna 
Marie navázala milostné pouto, byl mladý šlechtic Adam Zapský ze 
Zap, jenž byl ovšem jedním z českých šlechticů, kteří v  této době 
přišli konfi skacemi o své jmění. A vliv okolností, o kterých si povíme 
dále, svedl osudově Adama Zapského do cesty Anně Marii. A „mi-

Erb pana Kapra z Kaprštejna. 
Tento erb udělil císař Maxmilián 
II ve Vídni 10. října 1565 předkům 
pana Kapra (jednalo se o Pavla 
Kapra, Zikmunda Kapra a Jana 
Kapra) za jejich věrné služby 
císařskému dvoru. Popis erbu dle 
heraldiky: V červeném štítu tři kapři 
přirozených barev uspořádaní 
do vidlice a spojení ve společné 
hlavě. Na štítě spočívá kolčí přilba 
s červeno – stříbrnými přikrývadly. 

Klenotem erbu jsou dva rohy, pravý dělený stříbro – červeně, 
levý opačně, mezi nimi kapr přirozených barev hlavou dolů 
(poznámka: s naším současným kaprem, kterého máme v našem 
znaku, tento erb nemá nic společného)
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Památný 21. červen 1621 na Staroměstském náměstí, pan Kapr 
z Kaprštejna předčítá rozsudky odsouzeným (kresba Jan Goth - Dějiny 
Čech a Moravy). 

lostný trojúhelník“ byl na světě. A byl o to více pikantní, že oba mi-
lenci se svým jednáním svým způsobem mstili panu Kaprštejnovi. 
„Od té chvíle, kdy Zapského poprvé uviděla, její vztah ke Kaprovi úplně 
ochabl.“ píše Kundera. „Nejen, že mu nedala dítě, po kterém tolik tou-
žil, ale ani s ním nesdílela společné lože.“ Kaprštejn se s nezájmem své 
ženy prý jen těžce smiřoval, ale o to horlivěji vykonával své úřední 
povinnosti. Jenže u milostných pletek nicméně nezůstalo. Událos-
ti začaly nabírat na obrátkách, když milenecká dvojice ukula plán, 
podle kterého měl být pan Kapr zabit. Místo vraždy vytipovali v Hr-
dlořezích, které Adam Zapský dokonale znal, neboť mu před rokem 
1620 patřily.

A je na čase, abychom si o tomto šlechtici dobrodružné povahy 
pověděli více. Adam Zapský ze Zap (cca 1600–1626), celým jménem 
Adam Zapský ze Zap a  na  Dubči, byl český šlechtic a  rytíř z  rodu 
Zapských ze Zap. Pocházel z  dubečské větve rodu, která vlastnila 
městečko Dubeč a řadu statků v blízkosti tehdejší Prahy. Po před-
časné smrti svých rodičů se stal Adam Zapský ještě jako nezletilý je-
diným dědicem dubečského panství. Prarodiče mu zajistili kvalitní 
vzdělání, které zahrnovalo dokonce studium na zahraniční univer-
zitě v Lipsku. Ačkoli byla rodina Zapských ze Zap protestantského 
vyznání, konvertoval Adam Zapský ke katolické víře. 

Otcem Adama Zapského byl Oldřich Zapský ze Zap, jediný 
syn majitele dubečského panství pana Adama staršího Zapské-
ho ze Zap a  na  Dubči, který vládl nad majetkem dubečské větve 
Zapských ze Zap v  letech 1567/8–1609. Matka Adama Zapského 
Ludmila pocházela z  rodu Dvořeckých z  Olbramovic. Adam Zap-
ský se narodil přibližně v letech 1600–1601, a to krátce před smrtí 
svého otce (podle jiných pramenů se měl narodit dokonce krátce 
až po jeho smrti jako Oldřichův pohrobek). Úmrtí dědice Oldřicha 
mělo pro majitele dubečského panství Adama staršího Zapského 
tragické následky, protože s Oldřichem se již napevno počítalo jako 
s novým majitelem Dubče, Dubečka, Lítožnice, Dolních Měcholup, 
Netluk, Běchovic a Kyjí, které tvořily na počátku 17. století rozsáhlou 
a hospodářsky prosperující doménu Zapských ze Zap. Za svého dě-
dice tak Adam starší Zapský tedy vyhlásil v roce 1607 vnuka Adama 
(v té době mu bylo okolo sedmi let), který se již tehdy začal nazývat 
z  důvodu rozeznání obou Zapských Adamem mladším. Poslední 
vůle jeho děda, na základě které odkázal dubečské panství svému 
vnukovi, byla vložena do zemských desek v roce 1609. Adam mladší 
neměl lehké dětství. Po předčasné smrti otce Oldřicha následova-
la brzká ztráta matky Ludmily a  také úmrtí děda Adama staršího. 
V roce 1608 bylo navíc dubečské panství těžce zpustošeno vojskem 
arciknížete Matyáše, který na  dubečské tvrzi vyjednával v  červnu 
1608, během svého vojenského tažení na  Prahu, s  vyslanci císaře 
Rudolfa II. řešení dědické krize v habsburském rodě. 

Po smrti Adama Zapského staršího přešlo poručnictví nad ne-
zletilým Adamem na jeho babičku Marianu Hrzánovou z Harasova. 
Ta v roce 1610 sepsala závěť, ve které svému vnukovi odkázala sta-
tek Kyje, jenž jí její muž zapsal roku 1600 do zemských desek jako 
soukromé jmění pro případ ovdovění. Adam Zapský mladší byl v té 
době již vzdělané šlechtické dítko. Prarodiče mu totiž zajistili for-
mou domácích učitelů kvalitní a důsledné vzdělání, které zahrno-
valo například znalost čtení, psaní, kupeckých počtů nebo latiny. 
V roce 1614 byl Adam dokonce zapsán jako student na univerzitě 
v Lipsku. Roku 1615 se Adam Zapský však již nacházel v Čechách, 
neboť v této době zemřela jeho babička a poručnice Mariana Hr-
zánová z Harasova. Někdy před rokem 1618 učinil mladý Adam Za-
pský zmíněný důležitý krok, když konvertoval a stal se katolíkem. 
Do té doby byli Zapští ze Zap významnou protestantskou rodinou. 
Tento krok byl pravděpodobně pouze osobním rozhodnutím sa-
motného Adama Zápského a nejednalo se tak o změnu konfesního 
vyznání celého rodu. Ještě před rokem 1618 se Adam Zapský oženil 

s o mnoho let starší Evou Zapskou ze Zap pocházející z průhonic-
ké větve rodu. Manželství však nebylo podle všeho šťastné, neboť 
manžele rozdělovala víra, věk a  také skutečnost, že Eva Zapská 
nepřinesla Adamovi žádné věno. Manželství bylo kromě toho bez-
dětné. Snad právě nepříliš spokojené manželství mohlo být spolu 
s  konvertováním k  římsko-katolické církvi důvodem, proč Adam 
Zapský opustil Čechy a někdy v letech 1617–1618 se vydal na kava-
lírskou cestu do Francie, kde se podle některých pramenů ucházel 
o služby na dvoře Ludvíka XIII. Zde se dokonce měl setkat i  s pa-
nem de Tréville (jehož čtenáři románů Alexandra Dumase dobře 
znají jako velitele královských mušketýrů). Zda je to pravda či pouze 
pověst nevíme, každopádně z  pozdějšího vystupování pana Ada-
ma Zapského je poznat, že se Francii naučil i „šermířskému“ řešení 
sporů a problémů.

Adam Zapský se vrátil zpět do Čech až na počátku roku 1619, 
kdy již několik měsíců zuřilo české stavovské povstání a válka s cí-
sařem. Navzdory tomu, že ještě nedosáhl úplné zletilosti, se Zapský 
ujal dubečského panství (ačkoli po  porážce povstání tvrdil zem-
ským úředníkům pravý opak). Nevybouřené mládí navíc způsobilo, 
že se ještě v roce 1619 Zapský zapletl v Praze do vážné potyčky, kte-
rou musel řešit až zemský soud. Adamovo působení během stavov-
ského povstání je dodnes obestřeno řadou nepodložených mýtů, 
které zpravidla vycházejí až z pozdější tradice. Není pravda, že by 
Zapský sloužil ve vojsku českých stavů a táhl do Rakous. Nebojoval 
ani v bitvě na Bílé hoře. Reálný základ má pouze to, že veřejně urá-
žel císařský Majestát a odváděl povstalecké vládě v Praze daně, při-
čemž se rovněž vykoupil z povinnosti zemské hotovosti (tj. povin-
nosti sloužit ve stavovském vojsku). To vše byly ale v jeho případě 
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přitěžující okolnosti, jelikož se jedna-
lo o katolického šlechtice. Po porážce 
povstání v  roce 1620 se snažil Adam 
Zapský své činy během povstání ba-

gatelizovat. Podle císařských patentů a generálního pardonu z roku 
1622 se však Zapský ocitl na  straně povstalců, jelikož tím byl dle 
rozhodnutí Vídně každý, kdo vzbouřené stavy podporoval penězi. 
Ještě v roce 1622 byl královskou komorou pořízen odhad Zapského 
majetku a on sám odsouzen ke ztrátě jedné jeho třetiny. 

A  v  tomto okamžiku se kříží osudy pana Adama Zapského 
a pana Kapra. Jelikož královská komora dlužila v této době vysokou 
částku císařskému radovi panu Kaprovi, povolila mu, aby se po něja-
ký čas spravoval dubečském panství. A tak 
v letech 1622–1623 pan Kapr zabral nejen 
Dubeč, ale i zbylé Zapského statky, na kte-
ré se konfiskace nevztahovaly, a to zejmé-
na Běchovice a Kyje. Adam Zapský se sna-
žil této svévoli zabránit, avšak marně. Jeho 
protesty adresované zemským úředníkům 
nenašly odezvu. Zapského statky byly 
příliš lákavé na  to, aby je mohli bělohor-
ští vítězové pustit z  rukou. Na  dubečské 
panství si totiž dělal zálusk dokonce i  sa-
motný kníže Karel I. z Lichtenštejna, který 
byl nejen členem konfiskační komise, ale 
také měnového konsorcia, jež po Bílé Hoře 
devalvovalo českou měnu, což obojí Lich-
tenštejnovi umožnilo skupovat ve velkém 
zkonfiskované statky v  blízkosti Prahy, 
a to za nekvalitní minci s výrazně menším 
objemem drahých kovů. V  roce 1623 tak 
Lichtenštejn odkoupil od královské komo-
ry celé dubečské panství i s přidruženými 
statky Běchovicemi a  Kyjemi, které ihned 
připojil k Uhříněvsi. Tím došlo k vážnému 
porušení výnosu samotné konfiskační 
komise, protože Zapskému nebyl přiznán 
nárok na  proplacení zbylých dvou třetin 
majetku, na které se konfiskace nevztahovala. Ve snaze vyplatit se 
z konfiskace a udržet alespoň samotnou Dubeč nadělal Adam Za-
pský v letech 1622–1624 velké dluhy. Jelikož mu byl zkonfiskován 
také dům v Praze, přišel takřka na mizinu. Pro neschopnost splácet 
dluhy byl dokonce načas uvržen do vězení. Na svobodu byl propuš-
těn teprve v roce 1625.

V letech 1622–1624, kdy se snažil Adam Zapský získat zpět svůj 
zabavený majetek, došlo k  jeho seznámení se zmíněnou mladou 
šlechtičnou Annou Marií z  Greifenfelsu, manželkou pana Kapra 
z Kaprštejna. V letech 1622–1623 držel totiž Kaprštejn stále dočasně 
bývalé Zapského panství v Dubči, a dokonce to byl on, kdo v roce 
1622 vyzval svou ženu Annu Marii, aby zabrala Zapskému i  Kyje, 
na  což si Adam Zapský otevřeně stěžoval. Právě tehdy se Adam 
Zapský seznámil s Kaprovou ženou. Oba dva se stali brzy milenci 
a svůj poměr dle tehdejších zvyklostí ani nijak neskrývali. Bylo to 

tak veřejné tajemství, o kterém nejspíše nevěděl jen sám Kaprštejn, 
jelikož jako císařský rada trávil většinu času v  Praze, kdežto jeho 
žena na venkovských statcích, většinou na starém zámku v Dolních 
Počernicích. Snad strach z  prozrazení vedl nakonec oba milence 
k  zosnování vražedného plánu. Kaprštejn měl být zabit, čímž by 
se Anna Marie stala jedinou dědičkou celého jeho majetku. Stále 
ještě mladý a naivní Adam Zapský, který přišel o všechen majetek, 
pravděpodobně navíc věřil, že mu jeho milenka následně poskytne 
finanční náhradu za zabavené Kyje. A dost možná se panu Kaprovi 
chtěl pomstít za veškeré příkoří ohledně zabaveného majetku.

Pan Kapr byl svou ženou 13. listopadu 1625 záludně vylákán 
z Prahy. Při cestě z Prahy do Dolních Počernic jej v oblasti Hrdlořez 
přepadl sám Adam Zapský spolu s najatým pacholkem a Kaprštejna 
úkladně zavraždili (byl zastřelen, když jel v lehkém otevřeném kočá-
ru). Vrahové však udělali chybu, jelikož přepadené neoloupili, takže 
vyšetřující orgány pojaly okamžitě podezření, že čin nemají na svě-
domí místní lapkové. A i když Zapský z místa činu uprchl do Prahy 
a snažil se získat si alibi, vražda vlivného a mocného císařského rady 
se začala ihned důkladně vyšetřovat. Milenecký vztah Adama Zap-
ského a Kaprovy ženy byl na základě výpovědí svědků rychle odha-
len. Oba byli zatčeni, uvězněni a podrobeni soudnímu přelíčení. Jak 
Adam Zapský, tak Anna Marie se ke svému činu přiznali. Celá kauza 

vzbudila mimořádný rozruch. Anna Ma-
rie byla jako cizoložná žena a  jeden z  ini-
ciátorů vraždy svého muže neprodleně 
odsouzena k  trestu smrti, a  to způsobem 
neobyčejně krutým. Měla být mrskána, 
pohřbena zaživa a  probodnuta kůlem. 
Na přímluvu příbuzných a dalších vlivných 
osob jí byl však nakonec trest zmírněn 
na mrskání a stětí. Na svou popravu čekala 
ve staroměstském vězení. To Adam Zapský 
byl vsazen do Bílé věže na Pražském hradě, 
kde čekal na proces. A také on byl posléze 
odsouzen k trestu smrti stětím.

Za Zapského se sice přimlouvaly mno-
hé osobnosti, například Albrecht z  Vald-
štejna, který byl zčásti potomkem Smiřic-
kých ze Smiřic, s nimiž se rod Zapských ze 
Zap v roce 1610 příbuzensky spojil. Žádost 
o milost pro Zapského však byla ve Vídni 
zamítnuta samotným císařem.

Dne 30. ledna 1626 byla nešťastná 
Anna Marie vyvedena z  vězení na  Malé 
Straně pražské, kam byla převezena, ob-
nažena do  půli těla a  dopravena na  voze 
před dům pana Kaprštejna na Malostran-
ském náměstí. Tady byla za  přítomnosti 

velkého množství lidu mrskána metlami. Podruhé si vytrpěla mrs-
kání na  malostranském pranýři. Napotřetí ubohou ženu mrskali 
před Staroměstskou radnicí, kde ji vzápětí sťal kat Jan Mydlář. Toto 
krvavé divadlo si nenechaly ujít stovky a tisíce Pražanů. Adam Zap-
ský byl popraven v ranních hodinách 3. února 1626 na nádvoří sta-
rého purkrabství Pražského hradu. Dačický píše, že při popravě kat 
Jan Mydlář „…netrefil jeho krk a do půl hlavy jemu vťal.“ Pohřben byl 
v kostele sv. Tomáše na Malé Straně pražské. Smrtí Adama Zapské-
ho vymřela dubečská větev Zapských ze Zap po meči.

Aféra s vraždou císařského rady a soudní proces nad Adamem 
Zapským a  Annou Marií se staly předmětem značného zájmu již 
ve své době. V 19. století v době romantismu a zvýšeného nacio-
nalismu se stal Zapského případ inspirací k  vytvoření četných ro-
mánových děl a literárních fikcí, přičemž silně zapustil kořeny také 
do ústní tradice. Dnes je případ Adama Zapského dáván za klasický 

Erb rodu Zapských ze Zap, ke kterému patřil  
nešťastný pan Adam Zapský.

Vražda pana Kapra v Hrdlořezech 
a zejména následná poprava Anny 
Marie z Greifenfelsu a pana Adama 
Zapského ze Zap jsou podrobně 
zachycené i ve čtyřdílné knize 
Josefa Svátka „Paměti katovské 
rodiny Mydlářů v Praze“
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příklad aplikace trestního práva a hrdelního procesu v první čtvrti-
ně 17. století. Na  Zapského osudu lze také snadno demonstrovat 
krizi české předbělohorské stavovské společnosti a četné přehmaty 
zemských úřadů a úředníků v době následující krátce po porážce 
stavovského povstání, včetně kupčení a  obohacování se zabave-
ným konfiskovaným majetkem.

Tato událost inspirovala i ke vzniku pověsti zaznamenané v „Pa-
mětech“ bývalého počernického kronikáře pana Vučky. Ten je prav-
děpodobně i jejím autorem, stejně jako následné básně „V počernic-
kém starém zámku, chodí nocí bílá paní „Kaprštajnka“ slzy roní, v bílém 
hávu a na krku s rudou skvrnou s řeznou ranou, znamení to za svou 
vinu.“ Podle pověsti se zjevila bílá paní nočnímu hlídači na nádvoří 
starého počernického zámku a vylíčila mu svůj osud a prokletí, pro 

které přichází ze záhrobí do těchto míst nabádat ženy dneška, aby 
pro příště byly svému manželu věrné. Nicméně tato pověst o bílé 
paní „žila v Dolních Počernicích“ ještě na začátku minulého století, 
jelikož jí máme zaznamenanou ve vzpomínkách některých slouží-
cích u barona Vojtěcha Dercsenyiho, takže lze říci, i náš zámek má 
své vlastní strašidlo.

Martin Šíla

PRAMENy:
Wikipedie (internet):heslo Adam Zapský ze Zap
František Kašička – Dolní Počernice – Z dějin naší obce
Vražda v Hrdlořezech (článek - internet) - Šárka Bayerová
Kaprova ulice v centru Prahy (článek - internet) – autor neuveden

o spolupráci s indonésií se jednalo v dolních Počernicích
V Dolních Počernicích dne 18. srpna proběhlo přátelské setkání s její excelencí velvyslankyní Indonésie v ČR, paní Kenssy D. Ekaningsih a je-
jím doprovodem. V rámci pracovního jednání byly prezentovány projekty českých firem, které je chtějí realizovat v Indonésii. Ve velmi přá-
telském prostředí v Českém statku byly sděleny také informace týkající se historie Dolních Počernic, jako příkladu rozvoje obce. Navštívili 
jsme zámecký park a podali informace o možnostech turistiky, ubytování, sportu a dalších aktivit v Dolních Počernicích. Paní velvyslanky-
ně toto velmi kvitovala a  mimo 
obchodní spolupráce má také 
zájem o  podporu v  dalších ob-
lastech vzájemné spolupráce. 
Tato návštěva navázala na  naši 
nedávnou podnikatelskou misi 
do  Indonésie, kterou vedl mini-
str Životního prostředí Richard 
Brabec a  které jsem se za  Svaz 
průmyslu a dopravy ČR zúčastnil. 

Ing. František Chaloupecký, 
Viceprezident SPČR

Beletrie Pro dosPělé
Jakuba katalpa  Zuzanin dech
alena mornštajnová   Listopád
muriel Barbery  Růže sama
haruki murakami  Komturova smrt
yrsa sigurdardóttir  Černá díra
Peter tremayne  Pokání mrtvých
  Noc světlonoše
Pavlína Brzáková  Ze mě: cesta Blázna a vnitřní svět
   Dědeček Oge: Učení sibiřského  

šamana
Jenny Colgan  Rosiin sladký krámek snů
Chris Carter  Sochař smrti
tim Weavet  Muž bez minulosti
Jorn lier horst  Vyvolení
Georges Perec  Život – návod k použití
ken follett  Večer a jitro
deborah feldman   Unorthodox: skandální odmítnutí 

mých chasidských kořenů
anne Jacobs  Kavána U Anděla. Dcery naděje 3.
sandra Brown  Střemhlavý pád
Julia kelly  Světlo nad Londýnem

nauČná literatura
aleš Palán   Nevidím ani tmu: rozhovory o naději
karel Pacner  Velmistři špionáže

v Ý B ě r  Z   n o v Ý C h  k n i h

Místní knihovna
marek Brzkovský  Zapomenutá stíhací esa
Jana kombercová  Autorehabilitační sestava
Josef rakoncaj  Rakoncaj: měl jsem kliku
lucie kutrová  151 dní Pacifickou hřebenovkou
vladimír kroc   Letenka do neznáma, aneb,  

rozhovory přes oceán
yuval n. harari  Sapiens: stručné dějiny lidstva
oliver Perkins   Čtení mraků: předpověď počasí pohle-

dem na oblohu

Beletrie Pro mládeŽ
magdalena Wagnerová   Salát má pochyby
Jitka dolejšová  Po kolejích za pohádkou
Pavlína Jurková  Viktor a záhadná teta Bobina
autor neuveden   Tlapková patrola. Pohádky  

pro všechny tlapky
autor neuveden  Nejkrásnější 5minutové pohádky

nauČná literatura Pro mládeŽ
karsten Brensing  Tajuplný svět virů a bakterií
svenja ernsten  Moje ptačí knížka: ptáci kolem nás
Josef schrötter  Svět rychlých vlaků

Základní údaje o knihovně a aktuální informace o provozu najdete 
na webových stránkách MČ Praha – Dolní Počernice  
http://praha-dolnipocernice.cz/knihovna

 Světla Parkanová, knihovnice
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dolnoPoČerniCk Ý uliČník 1. část

Bakurinova
Původní název této ulice byl v „U pískovny“. V roce 1974 byla pře-
jmenována podle příslušníka Rudé armády, který v Dolních Počer-
nicích tragicky zahynul 10. 5. 1945 a je pohřben na našem místním 
hřbitově. Jeho hrob je označen jménem Ivan Bakurin, ovšem po-
slední bádání odhalily omyl vzniklý chybným přepisem a zkomole-
ním jména pohřbeného a jeho správné jméno je Vasil Ivanovič Po-
losin (1908–1945). K přejmenování ulice došlo po připojení Dolních 
Počernic k Praze roku 1974 (podrobnosti k omylu ohledně jména 
zemřelého viz podrobný článek v DPZ číslo 5,6/2018).

Bernartická
Bernartice, ves ve východních Čechách ležící severně od Trutnova. 
Původní název Barákova (Josef Barák, 1833−1883, mladočeský poli-
tik, novinář a spisovatel, působil v Národních listech a spoluvydával 
almanach Máj). K přejmenování došlo po připojení Dolních Počer-
nic k Praze roku 1974.

Bezděkovská
Bezděkov, ves ve  východních Čechách, ležící severovýchodně 
od Trutnova. Původní název Čechova (Svatopluk Čech, 1846−1908, 
český národní básník a spisovatel, autor lyriky, epiky a stále aktu-
álních prozaických satir o panu Broučkovi). K přejmenování došlo 
po připojení Dolních Počernic k Praze v roce 1974.

Bohuslavická
Bohuslavice nad Úpou, ves ve východních Čechách ležící východně 
od Trutnova. Původní název ulice byl 5. května (5. května 1945 za-
čalo tzv. Pražské povstání). K přejmenování došlo po připojení Dol-
ních Počernic k Praze v roce 1974.

Černodolská
Černý Důl, obec v Podkrkonoší, název navazuje na další názvy ne-

v  naší městské části je k  dnešnímu datu celkem 59 ulic, z  nichž každá nese svůj název. v  letošním roce 
pan miroslav froněk vydal knihu „uličník“, ve které zachycuje vznik a vývoj názvu každé ulice v Praze 14 
a v naší městské části dolní Počernice. knížka je velmi zajímavá, můžeme se v ní dočíst například nejen 
o historii a vzniku názvů ulic, ale i o tom, proč se mnohá místa v našem okolí jmenují tak, jak se jmenují 
(rybníky, městské čtvrtě apod.), obsahuje i životopisy osob, po kterých jsou některé ulice pojmenovány. 
v knize najdeme i řadu historických map a leteckých fotografi í a je možné si ji zapůjčit v naší místní knihov-
ně. určitě stojí za přečtení. Pan miroslav froněk byl tak laskav, že dovolil redakci našeho zpravodaje pře-
vzít část knihy o historii pojmenování ulic naší městské části, a tím umožnit našim čtenářům poznat, jak 
vznikl název ulice, ve  které žijí. Budeme ji postupně, v  abecedním pořadí našich ulic, publikovat, a  tím 
doplníme již dříve uveřejněné články o historii pojmenování částí naší obce.

dalekých ulic pojmenovaných podle obcí České republiky. Pojme-
nována v roce 2017.

Českobrodská
Český Brod, město ve  středních Čechách ležící východně od  Prahy 
na  řece Šembeře. Jde o  původní silnici z  Prahy do  Českého Brodu. 
Úřední název pochází z  roku 1931. Po  roce 1945 se krátce nazýva-
la Třída maršála Koněva. V roce 1968 rozšířena v úseku hostavické-
ho a  kyjského katastru (po  připojení Hostavic a  Kyjí k  Praze). Roku 
1974 rozšířena v úseku běchovického katastru (po připojení Běcho-
vic k  Praze) o  původní ulici Pražská a  dolnopočernického katastru 
(po připojení Dolních Počernic k Praze), o původní ulici Rudé armády.

dercsenyiho
Baron Vojtěch Dercsenyi junior, 1878−1935, byl poslední majitel 
zámku z rodu Dercsenyi a zároveň starosta obce. V roce 1923 zámek 
prodal za symbolickou 1 Kč hlavnímu městu Praze s podmínkou, že 
zámek bude sloužit dětem jako útulek. Je pochován na našem míst-
ním hřbitově. Pojmenována 15. 5. 2018.

dolnobranská
Dolní Branná, obec v Podkrkonoší. Názvy podle podkrkonošských 
obcí jsou na území městské části obvyklé. Pojmenována 25. 5. 2004.

dubenecká
Dubenec, ves ve východních Čechách ležící jižně od Dvora Králo-
vé nad Labem. Původní název Jiráskova (Alois Jirásek, 1851−1930, 
český prozaik a dramatik, svou tvorbu zaměřil na zobrazení českých 
dějin, především husitství, pobělohorskou a obrozeneckou dobu). 
K přejmenování došlo po připojení Dolních Počernic k Praze v roce 
1974.

hrabačovská
Hrabačov, ves ve východních Čechách ležící severně od Jilemnice. 
Původní název Havlíčkova (Karel Havlíček Borovský, 1821−1856, 
český novinář, politik a  básník, klasik české satiry, např. Křest sv. 
Vladimíra, Král Lávra). K přejmenování došlo po připojení Dolních 
Počernic k Praze v roce 1974.

hřibojedská
Hřibojedy, ves ve východních Čechách ležící severozápadně od Ja-
roměře. Ulice vznikla a  byla pojmenována někdy ve  2. polovině 
80. let.

Převzato z knížky Uličník“, autor Miroslav Froněk, 
pro Dolnopočernický zpravodaj upravil Martin Šíla.

(pokračování v příštím čísle)
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konteJnery na oBJemnÝ odPad (6 vok) 
- vždy 16.00 - 20.00

úterý 14. září – všechna stanoviště (4 vok)
úterý 19. října – jen stanoviště v ráji a v Čeňku (2vok)

stanoviŠtě:

ul. úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. v ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)

ul. v Čeňku (u parčíku)
ul. nad rybníkem (konečná mhd č. 208) 

moBilní sBěr neBeZPeČného odPadu a JedlÝCh oleJŮ 
Zastávky sBěrné trasy

křižovatka ul. nad rybníkem - Bezděkovská       15.00 – 15.20
křižovatka ul. Bohuslavická - listopadová            15.30 – 15.50

konteJnery na BioodPad (6 vok) - vždy 13.00 - 16.00

stanoviŠtě:

ul. úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. v ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)

ul. v Čeňku (u parčíku)
ul. nad rybníkem (konečná mhd č. 208) 

sobota 9. října – všechna stanoviště (4 vok)
sobota 13. listopadu – jen stanoviště úpická a nad rybníkem (2 vok)

Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci se společností Technologie 
hl. m. Prahy (THMP) spustil pilotní projekt „BEZ GRAFFITI“, jehož 
cílem je aplikace antigraffi  ti nátěrů a odstraňování graffi  ti z ob-
jektů v majetku hlavního města. 

Na podzim letošního roku dojde k jeho vyhodnocení a roz-
hodnutí o dalším vývoji.

Pražané mohou nahlašovat místa, kde se graffi  ti vy-
skytují prostřednictvím mobilní aplikace s  názvem „BeZ 
Graffiti“, která je volně ke stažení na Google Play: https://
play.google.com/store/apps/details...

Podněty odeslané prostřednictvím této aplikace bude evi-
dovat THMP, která je bude následně komunikovat s konkrétní-
mi městskými částmi.

Zapojte se i Vy, pokud Vám neumělecké čmáranice na ob-
jektech vadí.

 Redakce DPZ

Praha spustila pilotní 
projekt „Bez Graffi  ti“

v Ý Z va



Koně v červnu opustili pastviny v Dolních Počernicích a odjeli jako 
každým rokem na Rousínov u Golčova Jeníkova. Mají zde rozsáh-
lé, šťavnatou trávou zarostlé pastviny, které obklopují Rousínovský 
rybník, kde se mohou koně vykoupat. Aby však léto nebylo jenom 
o zahálení, připravujeme pestrý program na oba měsíce. V červnu 
proběhl hodně povedený tábor na  téma Asterix a  Obelix. Tábor 
jsme si všichni moc užili a nikomu se na konci nechtělo domů. Pes-
trý program, vyjížďky na koních, koupání, výlety i pořádný puťák. 
Všichni už se těší na příští rok.

Po táboře měli všichni krátký odpočinek a následoval hiporeha-
bilitační pobyt pro rodiče s dětmi. Koně se chovali jako profesioná-
lové. A proč jako, když v červnu složilo šest našich koní terapeutické 

hiporehabilitační zkoušky a  získali nej-
vyšší bodové ohodnocení. Jsou to skvělí 
parťáci, kteří odvádí výjimečnou práci. 
Tady je na  místě poděkovat všem dol-
nopočernickým občanům za  podporu 
a pochopení při hipoterapii, která z části 
probíhá na  stezce podél Rokytky. Pro 
nemalou skupinku dětí je to nenahradi-
telná rehabilitace a po  intenzivním po-
bytu na  Rousínově jsme dostali velkou 
odměnu. Tři děti ze sedmi zúčastněných 
se rozchodily, buď již na  pobytu, nebo 
do  pár dnů po  návratu. Pro rodiče je 
to velká radost. Díky našim fyziotera-
peutkám, které se dětem obětavě vě-
nují, máme skvělé výsledky a  neustále 

plnou kapacitu. Dalším počinem byl akrojógový kemp, kterého se 
zúčastnila parta nadšenců a  příznivců párového cvičení. Celý ví-
kend byl ve znamení stojek, kotrmelců, přemetů a jiných rovnováž-
ných a obdivuhodných sestav. 

Jako poslední nás čekala pobytová akce pro děti a koně. Týden 
přirozené komunikace a  spousta her a  zážitků pro 14 dětí. A  než 
jsme se nadáli, byl tu opět konec prázdnin, kdy se koníci vrace-
jí zpátky na  odpočinuté a  zarostlé pastviny do  Dolních Počernic. 
Jezdecký kroužek pro děti se rozběhne třetí týden v září jako kaž-
dým rokem. Zápis na jednotlivé dny proběhne ve čtvrtek 9. 9. 
2021 v areálu Počinu od 17.00 do 19.00 hodin. Mnoho volných 
míst nabídnout nemůžeme, ale několik míst určitě bude. Záznamy 
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Počin o prázdninách táboří
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o  členství nevedeme, je třeba se osobně dostavit na  zápis a  do-
mluvit podrobnosti na  místě. Doplňujeme pouze uvolněná místa 
po  odchozích dětech, a  tak je vždy třeba, aby nový člen měl při-
měřenou dovednost i věk pro uvolněné místo. Aby v jednotlivých 
dnech, kdy probíhá trénink, byly děti na podobné úrovni je důležité 
i pro koordinaci celého tréninkového plánu. V září se budeme těšit 
na všechny staré i nové členy a posilnění sluníčkem a odpočinutí se 
pustíme do dalšího školního roku. 

Za  celý počinovský tým posíláme do  Počernic sluníčkový po-
zdrav 

 Hanka Špindlerová a spol. 
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PoČerniCkÝ seniorský den zdraví
Toto zábavné odpoledne „pro starší a pokročilé“, pořádané v rámci 
kampaně „Den zdraví“, se podařilo úspěšně přichystat již popáté, 
tentokrát opět v areálu Dětského domova.

V pátek 23. 6. bylo možná až moc teplo, ale díky milosrdnému 
stínu okolních stromů i postavených stanů, si sluníčko na účastníky 
tolik nepřišlo, a tak se většina z nich s vervou vrhla do absolvování 
stanovišť. Skoro všichni postupně prověřovali své fyzické i dušev-
ní schopnosti při hře v  pétanque, kroketu či ping-pongu, opako-
vaně se snažili trefi t basketbalový koš či fotbalovou branku, žhavili 
mozkové závity při společenských hrách, bádali nad tajuplnostmi 
moderní techniky, cvičili nebo se nechali masírovat… Pro zájemce 
byly také připraveny, a  také s povděkem využity, prohlídky téměř 
dokončeného Komunitního centra „Jako doma“, jehož provoz se se 
svými aktivitami rozběhne na přelomu roku.

Po každé „dobré práci“ následuje i zasloužená odměna… O to 
se postaral pán v červeném triku, který nám na rožni opékal se-
látko a krůtu, dále bylo v nabídce pivo, víno, nealko, ovoce, sýry, 
klobásky, a  hlavně spousta napečených sladkých dobrot od  or-

ganizátorů i  několika šikovných ná-
vštěvnic. K dobré pohodě hrála sku-
pina NEW DODO BAND III., mnohé 
jistě potěšilo i  závěrečné slosování 
účastnických lístků panem starostou 
a ředitelem Oázy a předání věcných 
cen a voucherů do místních restau-
rací a podniků.

Děkujeme všem pořadatelům, pomocníkům a  sponzorům 
za pomoc, díky níž můžeme tuto oblíbenou akci každoročně opa-
kovat:

knihy kaZda.CZ, Billa, Coca-Cola hBC Česko a slovensko, 
rang de Basanti, lázně u hastrmana, hotel svornost, restau-
race na kempu, Bougogne Wines, alimPeX food, restaurace 
u  koníčků, Penzion Český statek, Jaroslava krčálová, Blanka 
kunešová, nadaCe vodafone.

 Oáza Dolní Počernice Fo
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informační a kulturní centrum oáZa má ve své hlavní náplni i funkci vzdělávací. Zjistili jsme, že naši nejmenší by mohli mít větší 
povědomí o tom, kde žijí a jakou historií prošla naše obec, a tak jsme se rozhodli pro předškolní i prvostupňové děti uspořádat 
procházky za historií dolních Počernic. věcně jsme se inspirovali knihou doc. františka kašičky „dolní Počernice – z dějin naší 
obce“. rádi bychom, aby v dolních Počernicích vyrůstali patrioti v tom nejlepším slova smyslu.

Začátkem června zareagovaly dolnopočernické školy na  naši na-
bídku tematických procházek za  historií Dolních Počernic. Podle 
poptávky jsme připravili procházku pro předškolní děti a žáky 1. až 
2. ročníku a dále pro 3. až 4. ročník. Procházek se zúčastnili žáci ZŠ 
Dolní Počernice, ZŠ Orangery a Lesní školy Hájenka. 

Procházku jsme koncipovali v  konstruktivistickém stylu učení, 
v čemž nám pomáhala dlouholetá lektorka vzdělávacího programu 
Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Děti si nejprve vybavova-
ly, co o dané situaci vědí nebo myslí, že vědí. Vznikalo vždy několik 
návrhů, jak by to mohlo být a  děti se pak samy chtěly dozvědět, 
který návrh je správný nebo nejpravděpodobnější. Tento způsob 
učení podněcoval vnitřní motivaci dětí dozvídat se, jak to vlastně 
bylo a udržoval jejich pozornost po celou dobu hodinu a půl dlouhé 
procházky.

Celkem děti absolvovaly pět zastavení. První zastávka byla 
na břehu Rokytky. Zde děti pracovaly s klíčovými slovy a vytvářely 
různé varianty příběhu o lupičích a brodu přes řeku. Nejprve jsme 
si s dětmi vyjasnily, co znamená slovo brod. Děti se dozvěděly, jak 
vzniklo jméno řeky Rokytka a  jak příběh o  oloupených trhovcích 
vlastně byl.

Druhá zastávka byla na  dvoře úřadu městské části. Děti zde 
přemýšlely o  tom, jak vznikl název naší obce Počernice. U  jedné 
z  výprav kouzlo nezamýšleného napomohlo tomu, že to, jak to 
skutečně bylo, odvyprávěl sám pan starosta, který v  danou chvíli 
procházel kolem. Starší děti dále poslouchaly příběh Matěje Hůlky, 
a také malovaly jeho erb.

Procházky za historií dolních Počernic

Na zastávce u zámku jsme rozebírali postavení různých spole-
čenských vrstev. Děti sestavovaly dvojice, kde různí lidé (různých 
společenských vrstev) žijí. Toto byl můstek pro vyprávění o barono-
vi Vojtěchovi Dercsenyi. Děti se dozvěděly o tom, co všechno pro 
obec udělal a jak si ho lidé vážili. 

Starší děti šly navíc na hráz rybníka a tipovaly velikost Dolno-
počernického rybníka. Zkoušely určit, kolik fotbalových hřišť by se 
vešlo do jeho rozlohy. Po cestě ke školce Orangery děti zkusily obe-
jmout jeden z největších a nejstarších stromů v Praze.

Před Orangery děti zkoušely uhodnout, k čemu budova původ-
ně sloužila a následně jsme si společně povídali o tom, co zde paní 
Marie Dercsenyi ve skleníku pěstovala. 

Na konci naší procházky jsme předali paní učitelce dětmi vypl-
něné pracovní listy, aby si ve škole mohly ještě jednou vše oživit. 
Děti mohly také pracovní listy využít i jako oporu pro svoje vyprá-
vění o historii Dolních Počernic doma rodičům.

Děti nadšeně spolupracovaly a  i  přes velká vedra v  prvních 
dnech byly velice aktivní. Už se těšíme, až se uvidíme s dalšími zá-
jemci z řad dětí.

 Za kolektiv p.o. Oáza Tomáš Král
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V neděli 1. 8. 2021 proběhlo v zámeckém parku promítání letního kina. Po předcházejících slunečných dnech se v neděli dopoledne bo-
hužel pokazilo počasí, což zřejmě hlavně ovlivnilo návštěvnost tohoto kulturního podniku. Nicméně počet návštěvníků se i tak pohyboval 
v podobném množství, jakému se těšila srovnatelná filmová představení v okolních městských částech. Věříme, že příští akce, které se 
v zámeckém parku uskuteční (např. zahradní festival Babí léto, jehož 26. ročník nás čeká už 11. 9.), se budou těšit lepší přízni počasí a ná-
vštěvníci si jejich produkci více užijí...

 Za pořadatele akce - Oázu Dolní Počernice - Michal Konejl

Letní kino v zámeckém parku
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aktivita kdy kde zodpovědná 
osoba telefon e mail web sociální sítě

atletika pro děti
4–6 let

Úterý
16:30–17:30

Nár. hrdinů 70
Atletický ovál Mgr. Tomáš Král 604 472 770 Tomaskral1968@

gmail.com
www.atletika-

-dp.cz
www.facebook.com/ 

atletikadopo

atletika pro děti
4–6 let

Středa
17:00–18:00

Nár. hrdinů 70
Atletický ovál Mgr. Tomáš Král 604 472 770 Tomaskral1968@

gmail.com
www.atletika-

-dp.cz
www.facebook.com/ 

atletikadopo

atletika pro děti
7–15 let

Středa
18:00–19:00

Nár. hrdinů 70
Atletický ovál Mgr. Tomáš Král 604 472 770 Tomaskral1968@

gmail.com
www.atletika-

-dp.cz
www.facebook.com/ 

atletikadopo

kopaná – Hřiště kopané
ul. V Rájí Michal Slabý 777 989 088 michal_slaby@

yahoo.com
www.dpkopana.

cz/
www.facebook.com/ 

dpkopana

tenis individuálně Tenisový areál 
ul. V Rájí Ondřej Duffek 605 457 062 ondrejdufek@

seznam.cz
https://tenis.
sodopo.cz/

https://www.instagram.
com/sodopotenis/

tenis individuálně Hřiště 
ul. Svatoňovická Martin Šmolka 606 072 716 smolma@

seznam.cz

http://www.
oazadopo.cz/

tenis-s-trenerem
–

aktivita kdy kde zodpovědná 
osoba telefon e mail web sociální sítě

rokytka, 
Beránci

Středa
16:00–16:45

RK a MC  
Veselý čertík

MgA. Zuzana 
Celerýnová 608 524 563 celerynova@sbor-

-rokytka.cz www.sbor-rokytka.cz

www.facebook.com/
sborRokytka

www.instagram.com/
sborrokytka/

rokytka, 
Pramínek i a ii

Pondělí
15:15–16:50

ZŠ Dolní  
Počernice

Mgr. Andrea 
Čančarová 
Houfková

774 082 980 cancarova@sbor-
-rokytka.cz www.sbor-rokytka.cz

www.facebook.com/
sborRokytka

www.instagram.com/
sborrokytka/

rokytka, 
koncertní sbor

Středa
16:00–18:00

ZŠ Dolní  
Počernice

Mgr. Andrea 
Čančarová 
Houfková

774 082 980 cancarova@sbor-
-rokytka.cz www.sbor-rokytka.cz

www.facebook.com/
sborRokytka

www.instagram.com/
sborrokytka/

hra na hudební 
nástroj – klavír Pátek Radniční klub, 

Stará obec 10 Matěj Bárta 608 745 262 info@pavelhokr.cz http://www.pavelhokr.
cz/index.php –

hra na hudební 
nástroj – klavír 

+ akordeon
Čtvrtek Radniční klub, 

Stará obec 10 Petr Novák 608 745 262 info@pavelhokr.cz http://www.pavelhokr.
cz/index.php –

aktivita kdy kde zodpovědná 
osoba telefon e mail web sociální sítě

hrátky s batolátky 1–2 
roky, Čertovský kombo-

mix 2–3 roky  
(v ukrajinštině)

Pondělí 
9:30–10:15,
10:30–11.30

Národních hrdinů 3, 
Dolní Počernice Ilona Dušková 725 555 321 info@vesely-

certik.cz www.veselycertik.cz

taneční průprava 
6–12 let

Pondělí
16:00–16:50

Národních hrdinů 3, 
Dolní Počernice Ilona Dušková 725 555 321 info@vesely-

certik.cz www.veselycertik.cz

kondiční zdravotní 
cvičení 8–14 let

Pondělí
17:00–17:50

Národních hrdinů 3, 
Dolní Počernice Ilona Dušková 725 555 321 info@vesely-

certik.cz www.veselycertik.cz

hrátky s batolátky
1–2 roky, 

Čertovský kombomix
2–3 roky

Úterý a čtvrtek 
9:30–10:15, 
10:30–11:30

Národních hrdinů 3, 
Dolní Počernice Ilona Dušková 725 555 321 info@vesely-

certik.cz www.veselycertik.cz

montessori pracovna 
3–5 let

+ akordeon

Úterý 
16:00–16:45

Národních hrdinů 3, 
Dolní Počernice Ilona Dušková 725 555 321 info@vesely-

certik.cz www.veselycertik.cz

taneční kombomix
2,5–4 roky

Úterý 
16:00–16:45

Národních hrdinů 3, 
Dolní Počernice Ilona Dušková 725 555 321 info@vesely-

certik.cz www.veselycertik.cz

aktivita kdy kde zodpovědná 
osoba telefon e mail web sociální sítě

ateliér výtvarné výchovy 
ars Pueris – Staňkovská 480/30, 

Praha 14 Hostavice Jiřina Břicháčková 777053911 – – –

seznam pravidelných volnočasových aktivit pro děti  
ve školním roce 2021-22 v dolních Počernicích
sPo r tovní
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léto v mŠ oranGery
Léto v Orangery není pro žádné pecivály, každou chvíli jsme někde jinde a zažíváme pořádná dobrodružství, vezměme to ale postupně. 
V  červenci jsme se podívali na  zoubek pirátům. Namalovali jsme si velkou loď a  další nezbytné proprietky jako jsou háky a  podobně, 
abychom se skutečně dostali pirátům pod kůži a vypátrali tak snadno tajný poklad podle staré mapy. Další týden nebyla taktéž o zážitky 
nouze a to proto, že kouzelný dědeček nás každý den vzal do jiné pohádky, a tak jsme například tahali řepu, pomáhali stavět domečky 
třem prasátkům a vůbec četli pohádky díky obrázkovému čtení. Dědeček nás zkoušel a pohádky různě přeházel, ale na nás si nepřišel, 
protože my jsme na pohádky experti, a všechny jsme seřadili tak, jak mají být. Protože letošní léto je přeci jen trochu vrtkavé, vzali jsme to 
do svých rukou a odcestovali do Afriky ke kmeni Tyki, s kterým jsme vyráběli masky, bubnovali na bubny, a hlavně vyráběli dešťové hole, 
takže vykašlete se na Nory, stejně už jim to moc nejde, a volejte nám . V srpnu jsme se pro změnu trošku zmenšili a vyrazili na exkurzi 
do úlu. Věděli jste, že není včela jako včela? V úlu má každá svoji nezaměnitelnou úlohu, takže když jsme si vyrobili vlastní úl, pomáhali 

jsme všem těm chůvám, stavitelkám, létalkám a  uklízečkám. 
Zkrátka jsme se nezastavili a byli jsme pilní jak ty včeličky. Dal-
ší týden jsme v  pracovním nasazení nepolevili a  proměnili se 
v rytíře a princezny, aby to všem bylo jasné, splnili jsme přísahy 
a naši tvrz či hrad jsme ozdobili erby. Co by to ale bylo za příběh 
o krásné princezně a udatném rytíři, kdyby v něm nebyl drak, 
takže i na něj došlo, ale nebojte, tvrz i princeznu jsme zachránili. 
Vzhůru do nekonečna a ještě dál. Země už nám byla malá, a tak 
jsme na poslední týden vyrazili objevovat vesmír a nejvíce jsme 
si posvítili na Měsíc.

Do  nového školního roku vkročí naše školka v  novém ka-
bátě. Během prázdnin proběhla ve školce výměna podlah a ko-
berců, malovalo se a třída žirafek a berušek má fungl nový mo-
derní nábytek na míru a vybavení. 

Celý tým Orangery se těší, až 1. září přivítá své předškoláčky!

 Hanka Musilová

Základní Škola oranGery
Léto v ZŠ Orangery bývá ve znamení budování a změn. Nejinak tomu bylo i letos. V září již budeme mít 
všech pět ročníků. V naší nové budově je sice místa dost, ale rozhodli jsme se navýšit kapacitu o jednu 
třídu tak, abychom si mohli ponechat i prostor pro družinu. A tak jsme se i letos pustili do přestavby. 
Třída prvňáčků zůstane umístěná v srdci našeho krásného Zámeckého parku. To se nám velmi osvědčilo. 
Přechod mezi MŠ a ZŠ bývá pro většinu dětí náročný. Možnost trávit čas na terase nebo přímo v parku 
jim pomáhá přejít plynule od hraní k objevování a učení.

Ale ani učitelé a vychovatelé nezaháleli. Během léta jsme zorganizovali dva příměstské tábory. Je-
den pro budoucí prvňáčky, kteří se tak seznámili s novou paní učitelkou i prostorem. Druhý pro naše 
stávající žáky, kteří tak mohli dohnat společný čas, o který díky COVID situaci přišli.

Téma obou táborů bylo cestování kolem světa. Každý den se děti seznamovaly se zajímavostmi ji-
ných zemí či světadílů. Měly tak možnost vyzkoušet si třeba tradiční tanec, vyrobit místní talisman, vy-
robit vlastní vlajku, či zažít dobrodružnou výpravu. A to vše jak v českém tak v anglickém jazyce. Neboť 
na obou turnusech byla přítomna rodilá mluvčí. Zda si děti tábory užily, posuďte sami:

„Líbilo se mi úplně všechno – například: vyrábění, aktivity venku, tanec.“ 
„Nejzábavnější bylo vyrábět z papíru „popit“ a kreslit svou zem.“
„Mě bavilo trávit čas s kamarádama a vyrábění. Hráli jsme hry, které jsem nikdy 

v životě nehrála. Bavilo mě, že jsme se učili o zemích, chodili jsme hodně ven. Taky mě 
bavilo dělat zemi-nezemi.“

„Líbilo se mi, jak jsme dělali sukně. Bavila mě vybika.“
„Mně se nejvíc líbilo, jak jsme vyráběli talismany a havajský tanec.“
„Rozhledna se mi líbila. Talismany se mi líbily. Náhrdelník se mi líbil.“
„Nejvíc mě bavilo dělat ty talismany, a jak jsme vyráběly ty pyramidy.“
Myslím, že tato slova jsou tím nejhezčím poděkováním pro všechny, 

kdo se na organizování léta podíleli. Doufám, že si je Linda, Rumbi, Len-
ka, Honza, Renata a Kamila přečtou.

Ve  chvíli, kdy čtete tyto řádky, již začal školní rok. Přeji Vám i  nám, abychom 
byli především zdraví a abychom se letos vyhnuli uzavření škol, neboť v ZŠ Orangery 
máme stále nezrealizované projekty z předešlých školních let, ale stále přibývají nové. 

 Mgr. Barbora Honzíková 

Ve  chvíli, kdy čtete tyto řádky, již začal školní rok. Přeji Vám i  nám, abychom 

na obou turnusech byla přítomna rodilá mluvčí. Zda si děti tábory užily, posuďte sami:

v životě nehrála. Bavilo mě, že jsme se učili o zemích, chodili jsme hodně ven. Taky mě 



29

Jesle oranGery PráZdninové
Léto mělo sice pomalejší nástup, ale už si ho můžeme užívat plnými doušky. Medvědí sestava se 
nám dosti mění, každou chvíli někdo odjede na výlet, dovolenou, či k babičce, takže o pravidelný 
přísun zážitků a témat k diskusi nemáme nouzi. Společně jsme si také naordinovali prázdniny a tak 
témata, kterým se věnujeme během roku, jsme poslali k vodě odpočívat a sami děláme, co máme 
nejraději (malujeme, modelujeme, obtiskujeme a co nejvíc to jde, jsme na vzduchu) a od teorie jsme 
přešli k praxi a objevujeme společně svět. Skvělým parťákem pro objevování je nově udělaná cesta 
k Černému Mostu, po které se báječně běhá, dokonce je tam dobrodrůžo s přecházením „brodu“, 
to čekání, jestli tam bude hodně vody, málo nebo akorát, to je . Cestou zvládneme sbírat kytičky, 
které nejraději momentálně i malujeme na cokoli a kamkoli, pozorujeme včeličky a hlavně číháme, 
kdy konečně už budou zralé špendlíky, abychom mohli vyrazit mlsat. Jelikož i často prší, můžeme 
pozorovat kaluže, nejen do nich skákat, což už samo o sobě je super, ale taky v nich pozorovat pulce. 
Ještě si pamatujeme na ten randál, když žabky kvákaly o 106. 

 Nikola Chmelová

Prázdniny jsme opět prožili s našimi táborníky 
a bylo nám s nimi moc fajn. Navštívili jsme Vo-
jenské letiště Kbely, Toulcův dvůr, Ekocentrum 
Prales Kbely, Šestajovickou svíčkárnu a  další. 

Střípky z táborů najdete na našem FB.
Se začátkem školního roku se i my ve Veselém čertíku těšíme nejenom 

na nové čertice a čertíky, ale i na setkání s dětmi a rodiči po prázdninách. 
V  novém školním roce máme i  nové kurzy – SPORTOVKy pro nejmen-
ší, KONDIČNÍ ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ pro starší děti, HRÁTKy a KOMBOMIX 
v UKRAJINŠTINĚ, VÝTVARKU pro nejmenší a nechybí velmi oblíbené LA-
TINOHRÁTKy a MONTESSORI PRACOVNA a další stálice našeho čertíkov-
ského programu. Informace nejenom ke kurzům na www.veselycertik.cz

Těšíme se na vás.
 Za tým Veselého čertíka Ilona Dušková

PodZim ve Veselém čertíku

rokytka, počernický dětský sbor
V červenci uspořádala Rokytka první ročník Hudebního sborového tábora. Vypravili jsme se do Letařovic u Českého Dubu, kde jsme si 
plně užili přírody. Spalo se ve stanech s podsadou, koupali jsme se v potoce a hráli celotáborovou hru CESTA KOLEM SVĚTA, kterou si díky 
skvělým vedoucím děti náramně užily. Nechyběla ani noční bojovka a slavnostní táborový oheň. Zkoušeli jsme v Bartošově mlýně, kde 
bylo veškeré zázemí a vynikající kuchyně. Za týden zpívání se děti byly schopné naučit celý program na malý koncert v místním kostelíčku, 
který se krásně vydařil, a z něhož dostali rodiče záznam. Ani příjezd z tábora nebyl jen tak ledajaký, děti při vystupování z autobusu zpívaly 
písničku Veselé vrabčí cestování, která krásně zakončila naše týdenní cestování a zpívání. Loučení bylo velmi dojemné a všichni se už teď 

těšíme na další rok. Kroniku a fotografi e z táborového po-
bytu máme na webových stránkách Rokytky. 

Pokud byste si náš sbor chtěli poslechnout, zveme 
vás na sobotu 11. září do Zámeckého parku v dolních 
Počernicích, kde vystoupíme ve  13:00 hodin v  rámci 
Babího léta. 

Kdo by se k nám chtěl přidat, bude mít v září možnost 
přijít na  ukázkové hodiny. Nejmenší děti (Beránci) zkouší 
ve středu v 16:00 h ve Veselém čertíkovi, prvostupňové děti 
(Pramínek) v pondělí v 15:15 h v ZŠ a starší děti (koncertní 
sbor Rokytky) ve středu v 16:00 v ZŠ Dolní Počernice. 

Těšíme se na  Vás a  přejeme dobrý start do  nového 
školního roku.

 Andrea Čančarová Houfková, sbormistryně Rokytky
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turnaj slunečního paprsku zalitý sluncem 

výběrové řízení - vedoucí komunitního centra Jako doma

Ač obloha celý týden vysílala k zemi dešťové kapky a někdy i provazce vody, tak první srpnovou sobotu si slunce s radostí posvítilo na účast-
níky tenisového turnaje pro Sluneční paprsek. 

Celkem 16 dvojic hráčů a tentokrát i s mezinárodní účastí, kdy byli zastoupeni hráči z Francie a Německa, si velmi dobře zahrálo. Zápasy 
byly velmi vyrovnané a mnoho diváků povzbuzovalo. Vše skvěle organizoval Antonín Zoubek – velké díky. Již tradičně v poledne přijela 
herečka Alice Bendová, aby se pozdravila s hráči, ale i s dětmi ze Slunečního paprsku, a spolu se mnou se ujala dražby. Dresy, fotografi e, 
obrazy, vouchery a nakonec i celoroční dodávka vajec se za všeobecného veselí dražily. Celkem bylo vybráno, spolu se startovným zúčast-
něných, 156 000 Kč.

Poděkování patří všem, jež se na  tomto báječném dni 
i výsledku podíleli. V prvé řadě všem, kteří do dražby přispěli 
a  rovněž těm, jež neváhali za  své peníze dražený předmět 
koupit, a tak přispět na dobrou věc. Velké poděkování patří 
dobrovolníkům z ČEZu, Květě Langhamerové, Janě Bártové.

 MUDr. Pavel Boček

úřad městské části Praha - dolní Počernice vyhlašuje 
výběrové řízení: vedoucí (metodik) komunitního cen-
tra Jako doma v městské části Praha – dolní Počernice

Předpokládaný termín nástupu: 1. listopadu 2021
doba výkonu práce: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 20 hodin týdně, zkušební doba 2 měsíce
místo výkonu práce: Praha - Dolní Počernice

Popis pracovní pozice:
•  Zajištění realizace aktivit projektu Komunitního centra Jako 

doma (dále jen KC), reg č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001751, 
z Operačního programu Praha pól růstu.

•  Příprava a organizace pravidelných a nepravidelných aktivit ko-
munitního centra, např. příprava besed (storytelling) apod.

•  Evidence dokumentů související s realizací projektu komunitní-
ho centra s platnými právními předpisy ČR a EU, způsobem da-
ným pravidly OP PPR a relevantními právními předpisy ČR a EU.

•  Vytvoření koncepce a  harmonogramu pravidelných a  nepravi-
delných aktivit KC se zaměřením na  seniorskou problematiku, 
a to s udržitelností po ukončení projektu KC v roce 2023, a s tím 
související realizace programů pro seniory a další věkové skupi-
ny dolnopočernických občanů.

•  Zajistit maximální využití potenciálu budovy KC a přilehlých pro-
stor a prostranství.

•  Spolupracovat s příspěvkovou organizací OÁZA Dolní Počernice.
•  Propagace aktivit KC na  plakátech, letácích a  jiných tiskových 

materiálech ve spolupráci s dalšímu pracovníky KC.
•  Informování o dění v KC radě a zastupitelstvu MČ Praha - Dolní 

Počernice ve spolupráci s dalšímu pracovníky KC.
•  Zpracovat metodické dokumenty práce se seniory.
•  Vytvářet dotazníky a  další zpětnovazebné (evaluační) metody 

pro seniory a jejich následné vyhodnocení.

Zákonné požadavky:
•  Státní občan ČR (v případě cizího státního občana trvalý pobyt 

na území ČR)
•  Dosažený věk 18 let
•  Ovládá jednací jazyk
•  Osoba způsobilá k  právním úkonům (plně svéprávná) je bez-

úhonná.

Požadavky na vzdělání:
•  Minim. střední vzdělání s maturitou, sociálního zaměření výho-

dou
•  Praxe v sociální oblasti nebo v řídící pozici vítaná

další doporučující předpoklady:
•  výborné dovednosti práce na PC, aktivní užívání grafi ckých pro-

gramů
•  vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
•  výborná znalost českého jazyka
•  znalost prostředí Dolních Počernic a  seniorské problematiky 

Dolních Počernic výhodou
•  kreativita a organizační schopnosti, dovednost a plánování
•  komunikativní znalost anglického jazyka
•  řidičský průkaz skupiny „B“

odměňování dle nař. vlády č. 341/2017 sb., v  platném znění:  
9. – 10. platová třída, platový stupeň dle praxe a příslušné příplatky.  

lhůta pro podání přihlášky je 10. září 2021 do 12.00 hodin.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv VŘ zrušit bez udání důvo-
du, případně nevybrat žádného uchazeče
Veškeré informace a  dotazy sdělí ředitel příspěvkové organizace 
OÁZA Dolní Počernice, Mgr. Tomáš Král, tel.: + 420 604 472 770.

 Mgr. Edita Hejdová, tajemnice ÚMČ

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