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Vážení spoluobčané, 

dovolte mi krátké ohlédnutí za  prů-
během 10. Fóra naší MČ, které se 
uskutečnilo dne 21. 9. 2021 v sále ho-
telu Svornost. Předem bych chtěl po-
děkovat všem našim občanům, kteří 
se fóra zúčastnili a také devíti členům 
našeho zastupitelstva, kteří se do jed-
nání aktivně zapojili. 

Cílem každého fóra je zhodnoce-
ní výstupů toho předchozího, tzn., že 
se vedení naší MČ „vyzpovídá“, jak na-

ložilo s 10 problémy, které naši občané v předchozím roce pojme-
novali. Následnému hledání dalších 10 nejzávažnějších problémů 
předchází na fóru asi hodinové jednání, které naši občané zakončí 
hlasováním. Problémy z letošního jednání naleznete na jiném místě 
tohoto výtisku DPZ. Na samosprávě naší MČ tedy bude nalézt způ-
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sob, jak se s nimi následně vypořádat. Připomínám, že kromě těch 
10 problémů, které získaly nejvíce hlasů, pojmenovali naši občané 
ještě mnoho dalších, třeba i s minimem hlasů. I těmi se budeme zce-
la jistě zabývat. Bohužel se objevují i podněty, které jsou popsány 
z neznalosti věci a jsou prakticky neřešitelné. I na ty se budeme sna-
žit nalézt odpovědi s  vysvětlením obtížnosti či nemožnosti jejich 
řešení. Velmi jsem si cenil kultivovanému průběhu fóra, ke kterému 
možná přispělo i připravené občerstvení a zajímavá tombola. Vyso-
ká účast našich obyvatel byla důkazem, že se chtějí zapojit do veřej-
ného dění, což prokázali i svými dotazy u jednotlivých stolů. Zvláště 
bych pak vyzdvihl účast našich školních dětí, jejich erudované za-
pojení do průběhu fóra i výstupy od jejich stolu.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem organizátorům fóra z řad 
našeho úřadu a Národní síti zdravých měst, která nám předala me-
todické pokyny a bezplatně zajistila moderátorku celé akce.

 Zbyněk Richter, starosta

JEDNáNÍ ZMČ PrAHA – DOLNÍ POČErNICE
ZMČ Praha – Dolní Počernice na svém 18. zasedání dne 19. 7. 
2021 projednávalo 

K bodu č. 1. „Projednání změny ÚP SÚHMP č. Z- 288/00 (Dubeč se-
ver) nepřijalo ZMČ žádné usnesení.
K bodu č. 2. „Projednání objemové ověřovací studie pro bytovou vý-
stavbu HMP na pozemku 1493/1v k.ú. Dolní Počernice“ (naproti ná-
kupnímu centru Billa a Pro Doma) si ZMČ vyžádalo opětovné projed-
nání tohoto bodu až k němu proběhne širší veřejná diskuse, včetně 
veřejné prezentace studie Pražskou developerskou společností.

JEDNáNÍ rADy MČ PrAHA - DOLNÍ POČErNICE
rMČ Praha – Dolní Počernice v období od 3. 8. do 21. 9. 2021 m.j. 
schválila
-  smlouvu o fi nancování na projekt „Komunitní centrum Jako doma“
-  smlouvy o přijetí sponzorských darů pro příspěvkové organizace 

naší MČ

-  fi nanční pomoc rodinám zemřelých hasičů v Koryčanech 10 000 Kč
-  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na výstavbu Komunitního centra 

Jako doma, který obsahuje změnu rozsahu plnění na základě sku-
tečností zjištěných a navržených v průběhu realizace díla

-  nájemní smlouvy na  pronájem nebytových prostor ve  svěřené 
správě MČ

-  dodatek k nájemní smlouvě s Českou poštou na prodloužení ná-
jmu v č.p. 5

-  kompenzaci ušlého zisku pro spol. Český statek s.r.o. z důvodu sta-
vebních prací na objektu č.p. 366 – výstavba Komunitního centra 
Jako doma

-  snížení nájemného spol. Počernický pivovar s.r.o. na  IV. čtvrtletí 
2021 o  30% z  důvodu negativního dopadu na  tuto společnost 
v průběhu pandemie koronaviru

-  úpravy rozpočtu MČ na r. 2021

souhlasila
-  se záměrem na prodej pozemků a pronájem nebytových prostor 

ve svěřené správě MČ

Dále následovaly strany s minimálním počtem hlasů: Zelení 8 hl., Volný blok 7 hl., 
SENIOŘI 4 hl., PB 2 hl., Monarchiste.cz 2 hl., OtČe 1 hl., Moravané 1 hl., PRAMENY 1 hl., 
Švýcar. demokr. 1 hl., Nevolte Urza.cz 0 hl., APB 0 hl., ANS 0 hl., Levice 0 hl.

VýSLEDKy VOLEB DO POSLANECKÉ SNěMOVNy 2021
Městská část Praha - Dolní Počernice

SPOLU 47,68 % 701 hl.

Piráti+STAN 18,36 % 270 hl.

ANO 16,46 % 242 hl.

SPD 4,48 % 66 hl.

PŘÍSAHA 3,87 % 57 hl.

ČSSD 3,12 % 46 hl.

TSS 2,99 % 44 hl.

KSČM 1,15 % 17 hl.
účast

  78,23 %  78,23 %
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V úterý 21. září se v hotelu Svornost uskutečnilo již 10. setkání zástupců veřejné a státní správy s našimi obyvateli – Fórum Zdravé městské 
části Praha – Dolní Počernice. Po vyhodnocení „10P“ – nejdůležitějších potřeb našich obyvatel z posledního 9. Fóra – následovala diskuze 
u stolů o jednotlivých tématech z oblastí územního plánování, rozpočtu, životního prostředí, dopravy, vzdělávání, sociálních služeb a zdra-
ví obyvatel a volnočasových aktivit. Podrobněji se o průběhu setkání zmínil starosta ve svém úvodníku, zde již tedy předkládám výsledek:

Výstupy z 10. Fóra zdravé MČ ze dne 21. 9. 2021 

   1. Výstavba nové školy
   2. Zachování současného územního plánu s ohledem na nezastavitelné plochy (NE developerům)
   3. Omezení rychlosti v celé MČ na 30 km/hod. a instalace úsekových radarů v ul. Národních hrdinů
   4. Vybudování podchodu (nadchodu) pod tratí za Billou směrem na hráz
   5. Zřídit přechod mezi ul. V Ráji a vstupem do parku (ke Štěpnici) a instalace zrcadla a retardérů
   6. Postavit vodní hřiště + mlýnky a pumpa (pocitové hřiště)
   7. Maximalizace zeleně v nových developerských projektech
   8. Potřeba skautské klubovny
   9. Zbudovat Lidovou školu umění (hudební)
10. Rozšíření ordinací specializovaných lékařů (zubař)
11. Udržení lékárny v provozu
12. Zřízení pláže a mola u rybníka

Tyto výstupy budou ověřeny elektronickou anketou na  webových 
stránkách MČ během října a jejich výsledek bude předložen zastupi-
telům na následujícím zasedání ZMČ.

Koordinátorka MA21 Markéta Brožová

10. Fórum zdravé MČ
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M
Č-  se zněním obecně závazných vyhlášek HMP, které neměly na naši 

MČ vliv
-  se stavebními úpravami vlastníků nemovitostí v k.ú. Dolní Počer-

nice
-  s opravami majetku (objekty, komunikace), které má MČ ve svě-

řené správě

dále se rMČ zabývala
-  vylepšováním stavu objektů, komunikací, bytových a nebytových 

prostor ve svěřené správě 

-  řešením petic a stížností občanů
-  soudními spory, které vede naše MČ se spol. Natural s.r.o. Stavba 

a Transport s.r.o.

Upozorňujeme zájemce o  podrobnější informace z  jednání ZMČ 
a RMČ Praha – Dolní Počernice, že úplné zápisy z jejich jednání jsou 
uveřejněny na  webových stránkách MČ Praha – Dolní Počernice 
a v písemné podobě jsou k dispozici na ÚMČ Praha – Dolní Počer-
nice.
 Kancelář starosty
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Mgr. Tomáš V. F. Jirsák, KDU-ČSL
Vždy chci svůj hlas dávat těm, kdo chápou politiku 
jako službu společnosti. Takoví politici existují jak 
na celostátní nebo krajské úrovni, tak na úrovni 
komunální. Nejvíce jich nacházím v KDU-ČSL. Je 
to strana z definice nejpevněji ideově ukotvená, 
přitom či proto otevřená dialogu. Po smrti tatín-

ka – agilního lidovce – jsem proto „převzal jeho veslo“, do KDU-ČSL 
vstoupil a snažím se aktivně naplňovat jeho odkaz i výše zmíněný 
požadavek. Chci být „klidnou silou“, držet se křesťanských a demo-
kratických ideálů, prosazovat je a respektovat oponenty. V KDU-ČSL 
jsem poznal mnoho lidí, kteří svůj čas, energii a často i prostředky 
obětují službě druhým, jak v  politice, tak mimo ni. Tak se snažím 
pracovat i já.

PhDr. Drahoslava Kráčmarová, Ph.D., 
DOLNÍ 2018
Myslím, že v letošních volbách šlo zejména o to, 
zda zůstaneme i  nadále demokracií západního 
typu. Z  mých osobních kritérií pro výběr kon-
krétní polit. reprezentace to byly především re-
spekt a  úcta k  právnímu státu, transparentnost, 

ale i celková úroveň vystupování jednotlivých lídrů. Z dílčích témat 
jsem akcentovala zejména oblast vzdělávání a otázku vyrovnávání 
sociálních nerovností, které považuji za jedny z nejpalčivějších pro-
blémů naší společnosti. Proto jsem volila koalici PirSTAN. Nemohu 
nezmínit také to, že pánové Bartoš a Rakušan jsou pro mě proto-
typy moderního politika – schopného, slušného, srozumitelného. 
Z výsledku voleb mám radost a očekávám od něj mimo jiné i celko-
vou kultivaci veřejného prostoru. 

Ing. Miloslav Král, ODS
V  letošních parlamentních volbách jsem volil 
uskupení, které především myslí na naši budouc-
nost. Jsem důchodcem již 15 let, ale rozhodně si 
nemyslím, že jsme nejohroženější skupinou naší 
společnosti. Daleko hůře jsou na tom mladí, kteří 
si chtějí pořídit rodinu, sehnat pro ni bydlení, vzít 

si úvěr a věřit, že po dobu jeho splácení nezkrachují nebo nepřijdou 
o zaměstnání. Proto myslet na naše vnoučata bylo při letošních vol-
bách pro mne rozhodující.

JUDr. Petr Kšáda, STAN
Jedním ze stěžejních témat je pro mě proevrop-
ská orientace. Nemohu podpořit kandidáty, kteří 
nás otevřeně, poloskrytě či skrytě vedou směrem 
na východ. Také mám obavy, kdykoliv vidím ne-
odpovědný přístup k veřejným financím. Nevolím 
kandidáty, kteří mluví o  tom, že budou vydávat 

peníze a nestarají se o to, kde se prostředky vezmou. Důležitá jsou 
pro mě rovněž témata svobody a rovnoprávnosti lidí. Nelíbí se mi, 
je-li omezena rovnoprávnost z důvodu společenských předsudků. 
Za další nosné téma považuji zachování demokratických principů. 
Nabízení zdánlivě jednoduchých řešení složitých společenských 
nebo ekonomických otázek mi zavání totalitou.

Ing. Tomáš Jílek, ODS
Pro mě, jakožto dlouhodobě pravicově smýšle-
jícího člověka, je samozřejmě nejdůležitější od-
povědná rozpočtová politika. Chápu, že období 
posledních 2 let bylo z tohoto pohledu mimořád-
ně složité. Ale právě to ukázalo neúnosný způsob 
hospodaření vlády v průběhu celých 8 let. V ob-

dobí hospodářského růstu dále zadlužovat zemi, a přitom rezigno-
vat na přípravu a  realizaci smysluplných investic do budoucnosti, 
to je pro mě nepřijatelné „prožírání“ peněz našich dětí. Doufám, 
že nová vláda se bude chovat v tomto směru zcela jinak a vytvoří 
podmínky pro zdravý vývoj ekonomiky této země. A  investicemi 
do  budoucnosti nemyslím jen technologické a  stavební projekty, 
ale i podporu vzdělávání, zdravotnictví, výzkumu atd.

ZASTUPITELÉ ODPOVÍDAJÍ
Která nosná témata byla pro Vás rozhodující při výběru 
kandidáta do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?
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MUDr. Pavel Boček, STAN
Vodítkem pro to, komu odevzdám ve  volbách 
svůj hlas, jsou pro mne otázky spojené s řešením 
zajištění zdravotní péče. Nedostatek praktiků, pe-
diatrů, i  často odborných lékařů, dlouhé objed-
návací doby ve fakultních nemocnicích, jak bude 
řešeno vzdělávání lékařů, a  hlavně kdo zamezí 

exodu mladých lékařů do zahraničí či mimo medicínu. To všechno 
je potřeba řešit. Dalším vodítkem je pak problematika migrantů, 
neboť bychom měli řešit a pomoci jim v místě, odkud chtějí odejít, 
protože sžívání s evropskou kulturou je nanejvýš problematické.

Ing. Jiří Falc, DOLNÍ 2018 
V  rámci předvolební kampaně byly programy 
jednotlivých stran/sdružení prezentovány často 
líbivými sliby. U  programů a  těchto slibů je pro 
mě při rozhodování důležité hledisko reálnosti, 
uvěřitelnosti, a hlavně ochota tyto sliby plnit. Toto 
pak všichni můžeme vidět na chování po volbách 

a po celou dobu mandátu, pokud strany mají sílu, a hlavně ochotu 
programy plnit. 

Stejná kritéria jsou pro mě důležitá nejen pro volby do posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR. 

Mgr. et Mgr. Petr Hartoš, ODS
Vystudoval jsem sociologii a  politologii. Jsem 
také dlouholetým věrným členem ODS. Když 
to zamícháte a  protřepete, tak nejsem zrovna  
neutrální jako Švýcarsko… Snažím se však sle-
dovat politiku na všech úrovních a vedu k tomu 
oba syny. Nabízím po volbách do Poslanecké sně-

movny tři priority u výběru politické strany. Kandidáty totiž může-
me maximálně 4x křížkovat.
1)  Strana musí být slušný SPOLUhráč. Jen koalice respektující koalič-

ní smlouvu přinášejí stabilitu.
2)  Díky SPOLUpráci v obcích a regionech očekávám investice do in-

frastruktury a nastartování výstavby bytů. 
3)  Je na nás, jak se SPOLU postavíme k členství v EU a v NATO. Já bych 

tato strategická partnerství rozhodně neměnil za nějaká jiná.
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doc. PhDr. Iva Poláčková šolcová, 
Ph.D., DOLNÍ 2018
Zajímala mě témata ekologie, vzdělání či nezávis-
lé justice. Bohužel byla zastíněna národoveckými 
pseudotématy typu migrace či vystoupení z  EU, 
která úspěšně do  diskusí instalovali nacionalisté 
a populisté. Pro mě zásadním tématem je klima-

tická změna. Se značným znepokojením jsem sledovala, jak se vý-
zvy, ale i příležitosti ukotvené v Green Deal v názorech mnoha kan-
didátů mění v populistické hrozby. Přitom jsme průmyslová země, 
která v Evropě nejvíce přispívá ke skleníkovým plynům. Volila jsem 
PirStan, kteří Zelenou dohodu nevnímají jako strašák, ale jako vý-
zvu ke zlepšení životního prostředí, snížení znečištění, udržitelnosti 
průmyslu, mobility, zemědělství a k odpovědnější budoucnosti pro 
všechny.

Zbyněk richter, ODS
Nevybírali jsme jednoho kandidáta, ale měli 
jsme možnost volit max. 36 kandidátů na  jed-
né listině s možností preferencí až 4 kandidátů. 
Jejich výběr jsem volil dle dlouholetých zkuše-
ností v  politické sféře a  dle osobních znalostí 
jednotlivých kandidátů.

Petr Stránský, ODS
Rozhodující je, co od kandidátů mohu očekávat, 
jak se profi luje, jaké má zkušenosti. Na  rozdíl 
od komunálních voleb mají volby do PS jiný vzo-
rec, a tak je třeba vnímat celou kandidátní listinu.

Nepodporuji populismus a žití na dluh s ros-
toucí infl ací. Dluh, který budou splácet naše děti.

Mgr. Jan šroubek, 
PrO Dolní Počernice
Položená otázka se tak moc nedotýká aktuálního 
dění v  Dolních Počernicích. Do  poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR volím spíše konzervativní 
politické strany, ale pokud by se vztahovala otázka 
na naši obec, tak by pro mě bylo nosné téma do-

prava a životní prostředí. Parlamentní volby jsou za námi, tak jen dou-
fám, že přinesou nějakou výraznou změnu v těchto dvou odvětvích.

Ing. Pavel Vermach, Ph.D., 
DOLNÍ 2018
Volební témata považuji za  účelovou záležitost 
marketingových poradců pro získání přízně voli-
čů. Mohou vytvářet iluzi naléhavosti u záležitostí, 
které valný význam nemají, a odvádět pozornost 
od  klíčových problémů, kterými by se politická 
reprezentace měla prioritně zabývat. Předvolební 

proklamace, nálepkování a sliby pro mne nemají váhu. Řídím se tím, 
jak se kandidáti a  strany profi lují v hlasování a  jakou s nimi mám 
osobní zkušenost. 

Přehledy, jak kdo kdy hlasoval, jsou veřejně dostupné. Lze 
se podle nich orientovat i  v  komunálních volbách – na  magistrát 
a také ve většině městských částí. Bohužel ne v Dolních Počernicích. 
Zde většina zastupitelů jmenný záznam hlasování tají. Ale jednou 
se to změní. 

Všichni zastupitelé naší MČ byli osloveni, někteří nám svou od-
pověď nezaslali.

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

Pestrobarevné babí léto v Dolních Počernicích
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14. října 1918
Tajemník Národní rady československé Edvard Beneš oznámil do-
hodovým státům po  domluvě s Tomášem Garriguem Masarykem 
ustavení prozatímní československé vlády. Prezidentem, předse-
dou ministerské rady a  ministrem financí se stal TGM, ministrem 
zahraničí Beneš a  ministrem vojenství Milan Rastislav Štefánik. 
Štefan Osuský byl vybrán na post našeho diplomatického zástupce 
v Londýně, Lev Sychrava v Paříži, Lev Borský v Římě, Karel Pergler 
ve  Washingtonu a  Bohdan Pavlů v  Petrohradě. Současně přesta-
la existovat Československá národní rada. Tuto prozatímní vládu 
uznala o den později Francie, 23. října Spojené království a Srbsko, 
24. října Itálie, 4. listopadu Kuba, 12. listopadu Spojené státy ame-
rické a 24. listopadu Belgie.

Na domácí půdě začal protest proti vývozu potravin z českých 
zemí do  zaalpských států. Socialistická rada vyhlásila generální 
stávku, kterou řídil akční výbor v  čele s  B. Šmeralem, J. Stivínem, 
R. Bechyněm, J. Stříbrným, E. Frankem a  L. Landovou-Štychovou. 
Vyhlášení československé samostatnosti ale přeměnilo původně 
tuto protestní stávku v politický akt. Levicovější část dokonce usilo-
vala o proklamaci socialistické republiky, ale díky nasazení armády 
úřady situaci ještě zvládly.

16. října 1918
Poslední rakouský císař Karel I. vydal manifest „Mým věrným náro-
dům rakouským“, jenž vyhlašoval federalizaci podunajské monar-
chie, ale 17. října 1918 ho odmítl uherský parlament a dva dny nato 
Národní výbor. Naděje na zachování Rakouska-Uherska definitivně 
vzaly za své.

18. října 1918
V  Paříži vyšla Washingtonská deklarace, sepsaná ve  dnech 13.–16. 
října 1918 v hlavním městě USA T. G. Masarykem. Náš budoucí první 
prezident ji předal americké vládě. Deklarace vyhlašovala budoucí 
samostatný stát jako republiku garantující „úplnou svobodu svědo-
mí, náboženství a  vědy…, tisku a  práva shromažďovacího a  petiční-
ho“. Předpokládala odluku církve od státu a nahrazení pravidelné 

Ve čtvrtek 28. října 2021 oslavíme 103 let od vzniku Československa. Vzniklo přesně dva týdny před koncem první světové války 
a  jeho vznik byl po  rozpadu habsburské monarchie vlastně jedním z  nejdůležitějších výsledků tohoto konfliktu. Jaké dějinné 
události vzniku samostatného státu Čechů a Slováků předcházely? Zkusme si projít nejdůležitější okamžiky zlomových dnů před 
tímto významných datem, zachycené ve stati „Říjen 1918 – jaké události předcházely vzniku Československa“, ze které si dovolím 
popsat nejdůležitější okamžiky, předcházející památnému 28. říjnu 1918.

103 let od vzniku Československa

Shromáždění občanů na Václavském náměstí 28. 10. 1918

armády milicí, vyvlastnění velkostatků a  zrušení šlechtických pri-
vilegií. Masaryk na  Washingtonské deklaraci podepsal i  E. Beneše 
a M. R. Štefánika, čímž Slováka značně popudil.

21. října 1918
Německorakouští poslanci vyhlásili ve Vídni utvoření německora-
kouského státu, do něhož hodlali proti vůli Čechů včlenit také po-
hraniční oblasti Čech a Moravy.

23.–26. října 1918
Na  sjezdu Demokratické unie střední Evropy, sdružující jedenáct 
národů, ve  Filadelfii začalo jednání amerických Rusínů vedených 
dr. G. Žatkovičem s TGM o připojení Podkarpatské Rusi, tvořící sou-
část Uherského království, k nově vznikajícímu československému 
státu.

24. října 1918
Československá divize v  Itálii, zesílená nově postaveným 35. plu-
kem, se v Itálii na středním toku řeky Piavy a v okolí Monte Grappy 
zúčastnila závěrečné ofenzívy proti rakousko-uherské armádě, jež 
definitivně skončila italským vítězstvím a kapitulací habsburského 
mocnářství.

25. října 1918
Česká delegace tvořená zástupci Národního výboru a Českého sva-
zu (K. Kramář, V. Klofáč, F. Staněk, G. Habrman, A. Kalina, P. Šámal, 
J. Preiss a K. Svoboda) odjela do Ženevy na jednání s E. Benešem.

27. října 1918
Hrabě Gyula Andrássy, rakousko-uherský ministr zahraničí jmeno-
vaný 24. října, zaslal americkému prezidentovi Woodrowu Wilsono-
vi nótu vyslovující souhlas s mírovými podmínkami americké vlády 
z 18. října (tzv. Wilsonova nóta) a ochotu zahájit neprodleně jednání 
o příměří.

28. října 1918
V Praze vyšel před desátou hodinou ranní na tabuli redakce Národní 
politiky na Václavském náměstí text Andrássyho nóty z předchozího 
dne, což si lidé vyložili de facto jako kapitulaci starého mocnářství. 
Vypukly živelné demonstrace. Zástupci předsednictva Národního 
výboru Antonín Švehla a František Soukup převzali Vojenský obilní 
ústav. Představitelé Národního výboru dorazili na  místodržitelství 

„Muži 28. října 1918“, kteří stáli u vzniku Československa na „domácí 
půdě“– František Soukup (stojící nalevo), Alois Rašín (sedící), Jiří 
Stříbrný (uprostřed stojící), Antonín Švehla (sedící), Vavro Šrobár 
(stojící napravo), jejíž podpisy najdeme pod zákonem č. 1.
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Karel Hašler čte dne 28. 10. 1918 na spontánním shromáždění  
na Tylově náměstí báseň České legie

Dav občanů, který se shromáždil u Národního divadla 28. 10. 1918 
v dopoledních hodinách 

Rukopis zákona číslo 1 s podpisy 
pěti mužů „28.října 1918“

k převzetí moci. Do předsednictva Národního výboru byl koopto-
ván první Slovák – Vavro Šrobár, jenž doplnil pětici „mužů 28. října“, 
představovanou Aloisem Rašínem, Františkem Soukupem, Jiřím 
Stříbrným a  Antonínem Švehlou. Samostatná Československá re-
publika se stala skutečností.

A jak vlastně probíhal památný 28. říjen 1918  
v Dolních Počernicích?
Pan František Kašička, ve své výborné knize „Dolní Počernice – Z dě-
jin naší obce“, tento klíčový den popisuje následovně: 28. října 1918 
bylo možné v naší obci pozorovat zvláštní ruch – některé budovy 
byly ozdobeny prapory v národních barvách, lidé v hloučcích roko-
vali o současných událostech. Jejich pravdivost byla potvrzena ještě 
téhož dne večer, kdy starosta (poznámka: baron Vojtěch Dercsényi 
„junior“, 1878–1935) narychlo svolal obecní výbor a přečetl telegra-
ficky zaslaný 1. zákon, ve kterém se pravilo: „Státní formu českoslo-
venského státu určí Národní shromáždění s pražskou československou 
Národní radou. Než se tak stane, vládne Národní výbor. Všechny do-
savadní zemské i říšské zákony a nařízení zůstávají zatím v platnosti. 
Všechny úřady jsou podřízeny Národnímu výboru.“

Kronikář událostí dále vzpomíná, že v obci byla nevylíčitelná ra-
dost, občané Dolních Počernic opustili svá obydlí, ovzduším zněly 
národní písně. Byly odstraňovány rakouské symboly, přítomní vojíni 
strhávali z čepic odznaky a nahrazovali je trikolorou.

Druhý den (29. 10. 1918) bylo vyučování v místní škole přeru-
šeno již v 9 hodin. Odpoledne se žáci a s nimi mnoho místních ob-
čanů shromáždilo ve škole ve svátečních šatech s trikolorami. Zde 
jim pan učitel Soukup nastínil historický přehled našeho národního 
utrpení, postupy předáků české politiky, kteří se o samostatný stát 
zasloužili, vylíčil zásluhy amerického prezidenta Wilsona, a  slavné 
akce našich legionářů. Následoval průvod obcí za  zpěvu národ-

ních písní. Slavnost byla ukončena projevem řídícího učitele Brab-
ce, ve kterém vybídl k vděčnosti k našim spojencům, k udržování 
pořádku a k nastoupení plnění povinností v práci. Dne 8. listopadu 
1918 se v obci konala vzpomínková slavnost k výročí bitvy na Bílé 
Hoře. Na památku zřízení samostatného státu byly potom za účasti 
školní mládeže, občanstva a všech místních spolků zasazeny tři lípy 
– svobody, Masaryka a Wilsona (poznámka: bohužel dodnes neví-
me, kde to přesně bylo).

Co byl tzv. 1. zákon?
Ve vzpomínkách na události v Dolních Počernicích z 28. října 1918 
je zmíněn tzv. 1. zákon. O co se přesně jednalo?

Nejstarší československý zákon byl sepsán v Praze během noci 
z 27. na 28. října. V této době Národní výbor československý oče-
kával porážku Rakouska-Uherska v první světové válce. Nabízela se 
proto vhodná příležitost k revoluční změně – vyhlášení samostat-
ného státu Čechů a Slováků. Zmiňovaný zákon číslo 1 je navzdory 
své stručnosti v mnohém zajímavý.

Ke  schválení a  publikaci tohoto zákona Národním výborem 
došlo 28. října. Pražská veřejnost se toho dne od ministra zahraničí 
dozvěděla, že Rakousko-Uhersko přistupuje na  mírové podmínky 
amerického prezidenta. Tuto tzv. Andrássyho nótu si lidé mylně vy-
ložili jako souhlas Habsburků s českou, případně československou 
samostatností. Vše mělo rychlý spád – kromě Zákona o zřízení sa-
mostatného státu československého bylo sepsáno i provolání „Lide 
československý“ a dalšího dne se oba texty dočkaly otištění v no-
vinách.

Co vlastně tak zásadního tzv. 1. zákon obsahoval? V preambuli 
se kromě jiného píše o  vstoupení samostatného Československa 
v  život. Následuje pětice článků nařízených Národním výborem 
v  roli vykonavatele státní svrchovanosti. Dle čl. 1 má být forma 
státního zřízení určena Národním shromážděním (v tu dobu ještě 
neexistujícím). Čl. 2 stanovuje ponechání všech dosavadních záko-
nů a nařízení v platnosti. Čl. 3 podřizuje Národnímu výboru veškeré 
státní, krajské či samosprávné úřady. Dle čl. 4 je určeno, že zákon 
nabývá účinnosti 28. říjnem 1918. Poslední čl. 5 ukládá Národnímu 
výboru československému provedení zákona (tj. zajistit jeho nabytí 
účinnosti).  

Jistá nedokonalost tohoto zákona je patrná z  čl. 2, který sta-
novil přetrvávající platnost všech dosavadních zákonů a  nařízení. 
Sám o  sobě tento článek nedává smysl. Z  dob Rakouska-Uherska 
totiž existovalo mnoho právních předpisů, jež v  podmínkách no-
vého státu nemohly nadále platit (např. jakékoliv zákony či naří-
zení bezprostředně se vztahující 
k  monarchistickému zřízení Ra-
kouska-Uherska). Další problém 
představují slova „zákony a  naří-
zení“. Touto formulací nebylo do-
statečně zohledněno, že na  úze-
mích obývaných Slováky platilo 
uherské právo. Zde kromě záko-
nů a nařízení měly velký význam 
právní obyčeje či soudní usnese-
ní. Důvodem článku 2 byla prav-
děpodobně snaha mužů 28. října 
přejít bezvládí a nutnost, aby ob-
čané přechodnou dobu respekto-
vali a dodržovali stávající zákony.

V každém případě se recepce 
(přenos) staršího práva na území 
Československa neobešla bez 
problémů především proto, že 
v  různých oblastech republiky 
platily před rokem 1918 různé 
právní řády (rakouský v  českých 
zemích, uherský na  Slovensku, 
německý v  Hlučínsku apod.). Je-



Nedávno nás překvapila smutná zpráva, že nás opustila 
paní Anežka Svobodová. Neúnavná cvičitelka a masér-
ka, která přes svou drobnou postavu dokázala vyvinout 
obrovskou, a hlavně vytrvalou sílu, se kterou nám úžas-
ně namasírovala naše bolavá těla. Žena, která nás umě-
la protáhnout při hodinách cvičení a naučit cviky, které 
předváděla s  pružností, jakou jsem jí vždycky záviděla, 
když jsem se ji nemotorně snažila napodobit. Všichni, co 
jsme ji znali, víme, co dokázala pro ostatní udělat spolu 
se svým manželem panem Ladislavem Svobodou. 

Společně pořádali i výlety a pobyty doprovázené za-
jímavým výkladem a fotografi emi. Myslím, že právě pan 
Svoboda by nám mohl na těchto stránkách o mnohém 
povyprávět a zavzpomínat. A to nejen na společné chví-
le při sportování a poznávání naší vlasti, ale jako správný 
,,Počerničák“ i  na  naše Počernice, o  kterých toho tolik 
ví a své vzpomínky by mohl doplnit i spoustou starých 
fotografi í, které vlastní. Pojďme využít toho, že tu je ně-
kdo, kdo si pamatuje, jaké to v Počernicích bývalo. Chtěla 
bych ho touto cestou o jeho vyprávění poprosit.

Manželé Svobodovi toho v Dolních Počernicích hod-
ně udělali, a tak jim za nás všechny moc děkuji.

Ivana Černá
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jich důsledná recepce logicky vedla k  jakési „právní 
roztříštěnosti“ první republiky.

A  poslední zajímavost k  tomuto klíčovému záko-
nu jsem si nechal úplně nakonec – Zákon o zřízení sa-
mostatného státu československého byl sice prvním 
schváleným zákonem Československa, ovšem na po-
čátku listopadu 1918 se ale v nově publikované Sbírce 
zákonů a nařízení státu československého objevil až 
pod číslem 11/1918 Sb. z. a n. Kde hledat příčinu?

Při vzniku nového státní-
ho útvaru vyvstala otázka, zda 
má být v  zákoně č. 1/1918 Sb. 
z. a n. právně ošetřena existen-
ce vzniklého státu, nebo zda 
tento zákon spadá do  Sbírky 
zákonů a nařízení. Zákonodárci 
se nakonec přiklonili ke  druhé 
variantě, tudíž zákon č. 1/1918 
Sb. z. a n. (účinný od 2. listopadu 
1918) se malinko textově upravil 
a byl zařazen do právních před-
pisů ve Sbírce zákonů a nařízení, 
kde ho již „předběhlo“ deset dal-
ších, a  tudíž dostal až pořadové 
číslo 11. 

Takže bych zakončil naše vy-
právění o výročí 28. října 1918 „ci-
mrmanovským konstatováním“ 
„Ono v Čechách vždy chvilku trvá, 
než se dohodneme, a  tak i  hlavní 
a  klíčový zákon č. 1 může mít až 
pořadové číslo 11.“

 Martin Šíla

Prameny a zdroje:
Internet: Říjen 1918: Jaké události předcházely vzniku 

Československa | Refl ex.cz
Internet: První, a přesto jedenáctý v pořadí. Několik zajímavostí 

k zákonu z 28. října 1918 | Právo21 – Právo srozumitelně 
a pro všechny (pravo21.cz)

František Kašička – Dolní Počernice „Z dějin naší obce“

jich důsledná recepce logicky vedla k  jakési „právní 

A  poslední zajímavost k  tomuto klíčovému záko-
nu jsem si nechal úplně nakonec – Zákon o zřízení sa-
mostatného státu československého byl sice prvním 
schváleným zákonem Československa, ovšem na po-
čátku listopadu 1918 se ale v nově publikované Sbírce 
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tento zákon spadá do  Sbírky 
zákonů a nařízení. Zákonodárci 
se nakonec přiklonili ke  druhé 
variantě, tudíž zákon č. 1/1918 
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1918) se malinko textově upravil 
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právění o výročí 28. října 1918 „ci-
mrmanovským konstatováním“ 
„Ono v Čechách vždy chvilku trvá, 
než se dohodneme, a  tak i  hlavní 
a  klíčový zákon č. 1 může mít až 
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 Martin Šíla

Zákon č.1 vychází ve Sbírce zákonů a nařízení pod pořadovým číslem 11
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Vzpomínka a poděkování manželům Svobodovým
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Co vás přivedlo do Dolních Počernic?

Bylo to v době, kdy jsem se už přibližně 10 let potýkal se svou ne-
mocí. Jakožto invalida jsem si požádal o byt na pražském Magistrá-
tě. Byly mi nabídnuty tři lokality – Dubeč, Černý Most a Dolní Počer-
nice. Jel jsem se na ta místa podívat a hned jsem měl jasno. Dolní 
Počernice jsem si vybral jako „městskou vesnici“ s blízkostí k přírodě 
a příjemným životním prostředím.

Takže magistrát vám nabídl byty speciálně upravené pro inva-
lidy?

Magistrát nám nabídl byty. 

Nebyly to byty pro invalidy?

Nenechte se vysmát – s těmi prahy ve všech dveřích? 

Takže žádné zvláštní úpravy?

Ale ano, měli jsme v  koupelně u  vany madlo. Ostatní úpravy 
jsme provedli později, částečně i s podporou dolnopočernické sa-
mosprávy. To se týkalo zejména odstranění právě té pro mne nepo-
užitelné vany a instalace sprchového koutu.

V Dolních Počernicích se vám tedy od začátku líbilo?

Ano, líbí se mi tu skoro všechno, jsem tady velmi spokojený. Myslím 
si, že místní obyvatelé můžou být moc rádi, jak je naše obec vedena. 
Jsem kvůli nemoci zcela závislý na pomoci osobních asistentů, kteří 
dojíždí za svými klienty po celé Praze, a tady u nás se jim velmi líbí.

Několikrát jste zmínil svoji nemoc. Můžeme se vrátit v  čase 
do doby, kdy vám bylo toto onemocnění zjištěno?

Bylo to asi před 25 lety. Byl jsem tehdy velmi aktivní, hodně jsem 
sportoval. Hrál jsem odbíjenou na Vyšehradě a na Bohdalci, věno-
val jsem se bojovým sportům – aikido a musado. A najednou jsem 
začal občas zakopávat. Pozoroval jsem také občasné zhoršení 
zraku. Nejprve jsem tomu nevěnoval moc pozornost, ale když se to 
ani po asi půlroce nelepšilo, spíše zhoršovalo, byla mi diagnostiko-
vána roztroušená skleróza. Nemoc mě postupně více a více ome-
zovala. Přibližně po 5 letech už jsem musel chodit o francouzských 
holích a přibližně za dalších 5 let už jsem si občas při delších pře-
sunech i sedl na invalidní vozík. Dnes jsem zcela závislý na pomoci 
asistentů. 

Bojovník na kolečkách
Námět rozhovoru pro toto číslo Dolnopočernického zpravodaje mi navrhla redakční rada na zasedání, kterého jsem se nemohl 
zúčastnit. Byl jsem za ten návrh velmi rád, protože určeného hlavního hrdinu jsem už dávno toužil poznat osobně a nikdy k tomu 
nebyla vhodná příležitost. Proč svého respondenta označuji za hrdinu a že to není vůbec nadsazené poznáte záhy. Vy kteří pana 

Mgr. & Mgr. Martina Hanibala znáte, víte už teď. Když jsme si rozhovor domlouvali, pozval si mne pan Ha-
nibal na termín krátce po obědě, kdy u něj bude jeho asistentka, která mu pomáhá se sebeobsluhou. Pan 
Hanibal má totiž mimo jiné problém i s řečí, takže by nám přítomná asistentka mohla posloužit s komuni-
kací. Velmi záhy jsme však zjistili, že služby milé slovenské „tlumočnice“ nebudeme potřebovat, a mohli 
jsme ji s díky propustit domů.

Hned na začátek jsem se zeptal, jestli bychom některé věci nemohli pojmout s lehkou nadsázkou, že 
by to tak pro mne a snad i naše čtenáře bylo snazší. radikální „Ne!“ mne trochu zarazilo, ale vysvětlení při-
šlo v zápětí: „S VELKOU nadsázkou!“ Vše vysvětlím, pan Hanibal je stižen roztroušenou sklerózou, která 
mu působí mnohá omezení. V současné době je upoután na invalidní vozík a k základním každodenním 
činnostem potřebuje asistenci. Tak to ale nebylo vždy. Když se pan Hanibal do Dolních Počernic před asi 
15 lety nastěhoval, pohyboval se sám jen s  pomocí francouzských holí. A  tím také začal náš rozhovor, 
během nějž jsme se hodně nasmáli. (Nemám to v textech tohoto typu rád, ale tentokrát udělám výjimku 
a všude tak, kde by stálo slovo smích v závorce, použiju „smajlíka“.)

Nemoc tedy obrátila váš život úplně naruby. Z aktivního sportov-
ce a bojovníka jste se postupně stal invalidou odkázaným na po-
moc druhých. Co ještě vám nemoc vzala?

Od  dětství jsem byl zvyklý hodně sportovat, to mně asi nejvíce 
chybí. Je pravda, že se mnoho sportovních činností dá přizpůsobit 
tělesně postiženým, ale není to úplně ono. Dnes už mohu být jen 
v roli diváka, ale pocity mám obdobné.

A co jste naopak díky nemoci získal?

Spoustu volného času. A tak jsem se přihlásil na studia na Metro-
politní univerzitu Praha (MUP), kde je umožněno studovat i  lidem 
se zdravotním postižením. Dostal jsem se do prostředí, které mne 
oslovilo a zaujalo. Výsledkem je to, že jsem získal větší všeobecný 
přehled, poznal spoustu nových lidí a studuji nadále.

Jaký studujete obor?

Vystudoval jsem nejprve bakalářský obor Veřejná správa – právní 
administrativa. Potom jsem studoval magisterský obor Evropská 
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studia a veřejná správa – studijní modul Sociální služby a sociální 
práce. A současně s  tím jsem studoval i bakalářský obor Mediální 
studia a komunikace, ve kterém jsem pak pokračoval i na magister-
ské úrovni a dnes si dokončuji v tomto oboru doktorát. Do června 
musím napsat svoji rigorózní práci.

Jaké je téma vaší práce?

Píšu práci na  téma Vliv nových technologií na  mládež. Věnuji se 
zejména tomu, co s dětmi udělala on line výuka. Porovnávám její 
vliv na děti v dětském domově a v rodinách, konkrétně na sídlišti. 
Vypracoval jsem si dotazníky, které mi děti vyplňují a já je zpraco-
vávám.

To musí být časově velmi náročné. Jak vůbec můžete takovou prá-
ci se svými omezeními provádět?

Ano, času to zabere hodně. Musím makat. Do června mám co dě-
lat. Naštěstí mohu pohybovat očima a mrkat. Mám speciálně rozší-
řený notebook o zařízení, které dokáže sledovat pohyb mých očí. 
Pomocí tohoto zařízení dokážu pohybovat kurzorem po obrazovce 
a klikat tam, kde potřebuji. Dá se to nacvičit, ale je to časově hodně 
náročné. Přes počítač mohu také ovládat mobilní telefon a mobi-
lem zase některá zařízení bytu – třeba světlo. Všechno tedy řídím 
očima.

Je úžasné, jak vám technologie pomáhají, ale i  tak to musí být 
velmi vyčerpávající. Můžeme se ještě vrátit k vašemu studiu? Po-
dle toho, jak sbíráte tituly se zdá, že jste velmi studijní typ.

To ale až od  doby, kdy jsem se u  mne začala projevovat nemoc. 
Předtím jsem na  studia moc nebyl. Po  ukončení průmyslovky 
na Proseku se mi do žádných dalších studií nechtělo. Šel jsem dělat 
asfaltéra. Pak jsem musel na vojnu nebo na civilní službu. Zvolil 
jsem civilku a dělal jsem pomocné práce pro ÚMČ Praha 4. Potom 
jsem se vrátil k asfaltérům. Vystřídal jsem pak ještě mnohá zaměst-
nání, byl jsem i OSVČ, dělal jsem různé nárazové brigády a byl jsem 
i nějaký čas bez práce. Nasbíral jsem bohaté zkušenosti z mnoha 
oborů.

Z toho, co říkáte se zdá, že vaše nemoc vás dost změnila.

Rozhodně! Trochu mě zpomalila a pomohla mi dozrát.

Zdá se to jako paradox, ale s  vaší nemocí teprve začala široká 
řada vašich mnohých aktivit.

Ano, dokud jsem mohl, pořádal nebo 
spolupořádal jsem různé akce. Třeba 
turnaje v pétanque a bowlingu, plesy 
pro lidi na invalidním vozíčku, organi-
zoval jsem naučné výlety s průvodcem 
do ZOO a také jsme uspořádali několik 
ročníků Závodu na kolečkách – na ko-
lech, koloběžkách, in-line bruslích, ale 
i  invalidních vozících. Závody a  plesy 
jsme organizovali s kamarády z občan-
ského sdružení OKOLO.

To všechno jste stíhal při studiu?

Nejen to.  Studoval jsem dálkově, 
a  přitom jsem ještě pracoval ve  Vše-
obecné fakultní nemocnici, kde jsem 
měl kancelář, která spadala pod oddě-
lení neurologie. Pomáhal jsem lidem 

s  různým typem postižení zejména po  úrazech nebo po  mrtvici 
zajišťovat potřebné služby – například sehnat asistenty nebo byt. 
„Obral“ jsem tak Magistrát o několik bytů, které získali mí klienti se 
zdravotním postižením, kteří naráželi na „úřední moloch“. Absolvo-
val jsem také různé kurzy a doplňková vzdělávání. Naučil jsem se 
také německy, rusky, slovensky a částečně anglicky, takže mohu teď 
tyto jazyky používat, stejně jako své znalosti mnoha počítačových 
programů a aplikací. Pracoval jsem také pro různé neziskovky nebo 
pro IZIP. Tady v Dolních Počernicích jsem s panem Rumlem působil 
v kontrolním výboru, kde jsem využil své vzdělání v oboru veřejné 
správy. A s vaším tatínkem (RNDr. Tomáš Jirsák, CSc., bývalý zastu-
pitel, radní a  místostarosta – pozn. aut.) jsem pracoval v  sociální 
komisi.

To je neuvěřitelné. Připadá mi, že jste si z bojových umění odnesl 
ducha bojovníka a nemoci jste se nevzdal, ale bojujete s ní, jak se 
dá. Vím, že jste byl za své aktivity také několikrát oceněn.

Ano, nejvíce si asi vážím ceny Křesadlo od MHMP, kterou mi v roce 
2007 udělil primátor Böhm.

Snažím se, ale není to snadné. V  posledních letech mám pro-
blémy s  mluvením. Cvičím vyslovování a  dýchání. Mám na  to 
speciální přístroj, který vytváří podtlak a nutí mne posilovat artiku-
lační svaly. Mám k dispozici i různá instruktážní videa s dechovými 
cvičeními. Všechno mi ale teď déle trvá. Dříve mi hodně pomáhala 
maminka. Před několika lety ale zemřela a  bez pomoci jsem fun-
govat nemohl. Nějakou dobu jsem žil v Domově sv. Josefa v Žirči. 
To je jediné lůžkové zařízení pro nemocné s  roztroušenou skleró-
zou. Tam jsem ale mohl zůstat jen několik měsíců. Dokonce mi vyšli 
vstříc a vhodnými administrativními kroky – postupným zařazením 

Pořádání „ Závodu na kolečkách“ - Black Bridge 2010 

Udělení ceny MHMP - Křesadlo 

Září 2013, Dukla Praha,  
trénink Hanibal versus Svoboda
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do různých typů péče – mi pobyt nadstandardně prodloužili o ně-
kolik měsíců. Pak bych ale musel do LDNky, což jsem nechtěl, tak 
jsem jim „utekl“. Teď žiju sám a chodí za mnou asistenti, kteří mi 
pomáhají.

Přes všechny komplikace hledíte odhodlaně do  budoucnosti. 
Mohu se zeptat, jaké jsou vaše plány?

Nejdříve musím dostudovat, a potom budu plánovat. V první řadě 
se zaměřením na svou tělesnou schránku.

A jestli dovolíte, mám i jeden hodně osobní dotaz: Co holky?

Holek běhá všude spousta. Ale na to já teď nemám kdy. Veške-
rý čas mi zabere práce na mém doktorátu. Musím napřed dodělat 
školu a naučit se lépe mluvit. 

Vaše síla je pozoruhodná – jistě by mohla být příkladem nebo po-

vzbuzením pro mnohé naše čtenáře. Je třeba ještě něco, co by měli 
naši čtenáři vědět o lidech na vozíčku? Jaké jsou mýty a omyly?

Netuším, co o nás lidé nevědí nebo spíš vědí. V každém případě by 
nás ale neměli všechny házet do jednoho pytle. Každý z nás je jiný. 
To ale platí o všech skupinách – těch „jiných“.

Co byste našim čtenářům vzkázal, co by třeba pro vás nebo obec-
ně lidi s různými omezeními mohli (u)dělat? 

Nebojte se nás! A  prosím, v  případě potřeby se nebojte pomocí. 
Většinou nekoušeme! 

To jsem si všiml. Bylo to s vámi moc fajn popovídání. Mnohokrát 
vám děkuji za váš vzácný čas a přeji, ať se vám vše daří podle va-
šich plánů. A těším se snad někdy brzy zase na shledanou.

Tomáš V. F. Jirsák Havran

Znečišťování přírodních památek – „pláž u rybníka“
Na úřad MČ i na její samosprávu docházejí podněty ke zlegalizová-
ní levého břehu Počernického rybníka pro jeho rekreační využití. 
Bohužel těmto žádostem nelze vyhovět, a  to z  prostého důvodu. 
Počernický rybník je přírodní památkou a k jako takové bychom se 
k ní všichni měli chovat. Nelze zde legalizovat ofi ciál-
ní pláž, příjezdové komunikace, občerstvení, sociální 
zařízení, množství odpadkových košů apod., neboť 
tím bychom se zpronevěřili zachování dosud ještě 
krásné přírodní lokality. Všichni, kteří okolí Počer-
nického rybníka navštěvují, by se měli chovat podle 
vyhlášky č.5/1988, která upravuje aktivity v této pří-
rodní památce.

Samospráva naší MČ požádala Městskou policii 
i  Policii ČR o  pravidelné kontroly okolí Počernické-
ho rybníka. Ruku na srdce, policie nemůže být vždy 
a  všude na  těch správných místech, což má samo-
zřejmě za  následek zvýšené znečišťování zákoutí 
této přírodní památky všemi druhy odpadků (lidské 
exkrementy nevyjímaje). Není v  možnostech vlast-
níků dotčených pozemků, kterými je naše MČ a hl. 
m. Praha, aby zabezpečili jejich uspokojivou údržbu, 
ale je v možnostech všech obyvatel, kteří se v těchto 
prostorách pohybují, aby se chovali slušně, ohledu-
plně a  s  respektem k  naší přírodě. Znamená to, že 
když si přinesu svačinu v jakýchkoliv 
obalech, tak ji sním a  obaly včetně 
odpadků odnesu zpět domů nebo 
použiji odpadkové koše např. v  zá-
meckém parku, kde jich je dosta-
tečné množství. Tam je umístěna 
i  mobilní toaleta, takže není nut-
no znečišťovat lagunu, přilehlou 
ke drážnímu tělesu, která je úmyslně 
ponechána bez jakýchkoliv údržbo-
vých prací k volnému vývoji vodních 
živočichů a ptactva.

Vyzýváme proto všechny ná-
vštěvníky našich přírodních pamá-
tek Počernický rybník, Xaverovský 
háj, přírodní rezervace V  Pískovně 
a dalších přírodních lokalit v Dolních 
Počernicích, aby se k  nim chovali 

ohleduplně a podíleli se na jejich vzhledu a udržitelnosti pro příští 
generace. Naše MČ bude bohužel čas od času nucena v exponova-
ných přírodních lokalitách zajišťovat základní úklid. A těm, kteří se 
chovají k  přírodním lokalitám macešsky, vzkazujeme: chcete, aby 

po  vás uklízely školní děti v  rámci akce „Ukliďme 
Česko“ anebo rodiny některých našich občanů, kteří 
takový úklid provádějí v průběhu celého roku? Věří-
me, že tyto řádky pomůžou situaci pochopit nejen 
počernickým občanům, ale také ostatním návštěv-
níkům Dolních Počernic. Pro všechny budou sloužit 
také informativní cedule, které v  okolí umístíme. 
Samospráva i úřad MČ za pomoci obou policejních 
složek vynaloží veškeré úsilí, abychom se z naší pří-
rody mohli těšit.

Samostatnou kapitolou je využívání louky pod 
drážním tělesem jako nudistické pláže. Ta zde oprav-
du není legalizovaná a policie má za úkol důsledně 
občany bez oblečení na  jejich nevhodné chování 
upozorňovat a zjednávat nápravu.

Tento text je napsán za plné podpory Odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, se kte-
rým v  oblasti ochrany přírody a  krajiny úzce spo-
lupracujeme.

 Úřad MČ Praha – Dolní Počernice 
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VýLOV VELKÉHO POČErNICKÉHO ryBNÍKA
Ve čtvrtek 14. 10. 2021 jsme se probudili do deštivého a studeného rána. Prostě pravá podzimní slota… Ani tyto okolnosti však neodradily 
několik stovek návštěvníků tradičního výlovu Počernického rybníka. Na rozdíl od rybářů a pracovníků Střediska ekologické výchovy Lesů 
hl. m. Prahy, kteří jsou přece jen na ztížené podmínky více zvyklí, si v takovémto počasí našly cestu na tuto akci především děti se svým 
doprovodem z mnoha mateřských a základních škol z celé Prahy a také spousta místních oby-
vatel, kteří se přišli podívat na práci rybářů a načerpat 
znalosti o fl óře i  fauně samotného rybníka a jeho bez-
prostředního okolí. Zážitkovou a poutavou formou tak 
organizátoři přispívají k  osvětě a  udržitelnému rozvoji 
našeho životního prostředí.

Děkujeme a těšíme se na příště…

Za Oázu Dolní Počernice a MČ Praha-Dolní Počernice
Markéta Brožová

Využitý čas v době covidové
CHRÁNĚNÁ DÍLNA sv. Prokop u červeného javoru

Milí zákazníci a  přátelé chráněné dílny, která provozuje prádelnu 
pro veřejnost v Dolních Počernicích!

Dovolte, abychom vás informovali o tom, jak jsme prožili a vyu-
žili čas, kdy jsme nemohli být všichni spolu (když byla naše sociální 
služba zavřená), a také v době, kdy jsme museli přerušit chod prá-
delny – mandlu pro veřejnost.

Zpočátku, kdy jsme netušili, jak dlouho budou trvat veškerá 
omezení, jsme se pustili do generálního úklidu a úprav všech vnitř-
ních prostor.

Když se situace nijak nelepšila a my jsme sice mohli prát, man-

dlovat a žehlit, ale pouze v omezeném režimu a zakázek bylo málo, 
rozhodli jsme se, že se pustíme do  úprav naší přilehlé zahrady. 
Nakoupili jsme veškerý materiál, na který jsme získali fi nanční pro-
středky z Nadace ČEZ,… a za to ještě jednou moooc děkujeme!

Veškeré práce jsme si udělali sami a výsledek je opravdu skvělý. 
Vybudovali jsme novou cestu, která vede zahradou. Původní byla 
štěrková a už nevhodná pro vozíčkáře. Nyní je položena protisklu-
zová dlažba, která je nejen bezpečná, ale i  krásná a  naší zahradu 
rozsvítila…

Dále jsme odstranili staré pódium, které již postupně chátralo, 
a postavili nové z fi nské borovice. I to velmi zkrášlilo již tak krásný 
venkovní prostor, který naši klienti využívají k relaxaci mezi mand-
lováním vašeho prádla.

Nebudu vzpomínat, co nám doba covidová vzala, ale jedno 
nám také dala… čas!

Zpomalit, zamyslet se a uvědomit si, jak jsme šťastní, že máme 
místo, kde je nám dobře a můžeme být spolu! A když to nešlo, jak 
strádáme a jsme smutní…

Moc si přejeme, tak jako určitě i  vy, aby už se náš život vrátil 
do starých kolejí a my se mohli zase postarat o vaše prádlo a ve vol-
ných chvílích si užívat naši nádhernou zahradu!

Hodně zdraví a radost vám všem přeje celý kolektiv prádelny!
 

Mgr. Gabriela Zdražilová, 
ředitelka Chráněné dílny sv. Prokop u červeného javoru
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Už několik měsíců si užíváme normální farní kontakty a tomu od-
povídají i proběhlé akce. Velmi oblíbenou akcí se stala série farních 
brigád, což může být pro někoho překvapivé. Naše brigádničení 
ovšem není zdaleka jen práce, hlavní je společenský kontrakt a jen 
tak mimochodem se toho mezi řečí spousta udělá. Úterní odpo-
ledne od poloviny července do poloviny září tak poskytla žádoucí 
fyzickou aktivitu všem zúčastněným doplněnou spoustou legrace 
a dobrého jídla a pití. Fara i farní zahrada jsou zase o něco krásnější.

Uvolnění pravidel nám rovněž umožnuje konečně zvolit novou 
farní radu, původní už přesluhuje. Farní rada má zásadní vliv na vše 
podstatné, co se u nás děje a bude dít. Nadále platí otevřenost na-
šich akcí pro všechny obyvatele Dolních Počernic i okolí.

Administrátor farnosti P.  Libor Ovečka koncem září oslavil 
71. narozeniny, první říjnovou neděli jsme to oslavili na farní zahra-
dě. V létě to byly už dva roky, co u nás působí. Přejeme mu vše dob-
ré a hlavně, aby u nás ještě dlouho vydržel.

 Petr Marek

Zprávy z farnosti
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Dětský domov má v  Dolních Počernicích dlouhodobou tradici. 
V roce 2023 budeme „slavit“ výročí 100 let. Tímto bych rád poprosil 
o historická data, Vaše příběhy či nějaké postřehy. Stále třeba ne-
znám celou historii ředitelů, jak šli po sobě, a v jakém období vedli 
domov. Budu rád, když pošlete na e-mail martin.lnenicka@dddp.cz.

Jsme příspěvková organizace Hlavního města Praha, patříme 
pod odbor školství, protože jsme školské zařízení. Takže nás me-
todicky vede Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy. MŠMT 
přímo řídí zařízení s „přísnějším režimem“: diagnostické ústavy (12 
podle statistiky MŠMT), dětské domovy se školou (28 zařízení) a vý-
chovné ústavy (25 zařízení). Do výkonu ústavní výchovy patří i dět-
ské domovy (138 zařízení), které většinou zřizují kraje.

V Praze jsou aktuálně čtyři dětské domovy: Dětský domov, Pra-
ha 9 - Dolní Počernice (kapacita 83), Dětský domov a Školní jídelna, 
Praha 9 - Klánovice(kapacita 54 dětí), Radost - dětský domov, o.p.s., 
Praha – Dolní Měcholupy (kapacita 16 dětí) a Centrum služeb pro 
rodinu a  dítě a  dětský domov Charlotty Masarykové (kapacita 15 
dětí). V domovech mimo Prahu ale máme stále hodně dětí (cca 100).

Z důvodu umístěných pražských dětí mimo Prahu zatím navy-
šujeme kapacitu. Nestěhujeme se, a  ani nerušíme dětský domov. 
Na příští rok máme v plánu další dva byty pro rodinné skupiny, je-
den cvičný a  jeden startovací byt (dle zákona 109/2002 Sb., pro 6 
až 8 dětí, my máme v bytech spíše 6 dětí). V letech 2023 a 2024 pak 
vždy jeden rodinkový, jeden cvičný a jeden startovací. O tom, zda 
budeme zvyšovat kapacitu, nebo se stěhovat, se bude ještě dojed-
návat se zřizovatelem. Na to, že je pro další život dětí lepší žít oddě-
leně (v bytech), mě navedli naši chlapci už někdy v roce 2006. 

Kapacitu nyní máme 83 dětí a  máme 12 rodinných skupin 
(včetně bytů). Ke dni 2. 10. 2021 máme 64 dětí (80 by jich mělo být 
v polovině listopadu). Dvě děti chodí do MŠ a mají méně než 6 let. 
Ve věku 6 – 10 let máme 10 dětí, ve věku 10 – 15 let 25 dětí, ve věku 
15 – 18 let 19 dětí a nad 18 let (na základě Smlouvy o dobrovolném 
pobytu po ukončení ústavní výchovy) 8 dětí.

Na zámku máme čtyři rodinné skupiny a dva cvičné byty. Jsou 
zde dvě „klasické“ rodinky, rodinka Předcvičného bydlení a Aktivi-
zační rodinka. V rodinné skupině si vychovatelé s dětmi samostat-
ně vaří, nakupují, perou, žehlí, uklízí apod. V rodince Předcvičného 
bydlení jsou děti starší 16 let, mají se zde učit větší samostatnosti 
a odpovědnosti za své chování. Sloužící pedagog, který je „prová-
zí“ s nimi není neustále, ale 40 hodin týdně. Děti dostávají cvičnou 
výplatu na životní potřeby a nájem. V Aktivizační rodince jsou děti, 
které mají větší šanci na návrat do biologické rodiny. U této rodin-
né skupiny máme nejen vychovatele, ale i sociální pracovnici, která 
spolupracuje s rodinou, OSPOD, případně soudem. V přízemí jsou 
dva cvičné byty, další se nachází i mimo zámek. Ve cvičných bytech 
žijí děti samostatně, ve dvou nebo v jednom bytě ve čtyřech. Děti 
v nich by už měly zvládat samostatné bydlení a měly si umět říci 
provázejícímu pedagogovi o potřebnou pomoc a podporu. Prová-

Změny v dětském domově

zející pedagog za  nimi dochází 2 až 3krát týdně a  sleduje, jak se 
jim daří. Tyto byty by měly být závěrečnou přípravou před bytem 
startovacím, který můžeme našim dětem nabídnout po  odchodu 
od nás, podmínkou je ukončené vzdělání třetího stupně.

V  areálu naproti zámku máme další rodinnou skupinu, cvičný 
byt a tělocvičnu, tato budova má č. p. 392. Další detašovaná praco-
viště máme na Černém Mostě (3 rodinky a 1 cvičný byt), v Ďáblicích 
(1 rodinka), na Proseku (1 cvičný byt) a v Řepích (2 rodinky a 1 cvič-
ný byt). 

Mezi naše nové aktivity patří obydlení dvou rodinkových bytů 
v Řepích, posílení vedení domova o jednu vedoucí pedagogů, dále 
jsme vytvořili specializované rodinky, rozšířili postup při osamostat-
ňování dětí a jejich přípravu na budoucí život. Žádáme o další byty.

A protože se snažíme pomáhat obci a být aktivní, budeme rádi 
reagovat i na vaše dotazy či náměty (psát můžete na shora uvedený 
email). Neváhejte k nám zavítat (třeba i na pétanque nebo si jít za-
cvičit na workoutové hřiště). 

V prosinci budeme pořádat Předvánoční běh v parku. Plánuje-
me i další charitativní koncerty, a třeba u nás bude i něco dalšího. 
Poskytujeme u  nás i  prostor pro kroužky, které nevedeme: tenis 
a karate. Zkrátka jsme součástí Dolních Počernic dlouho a chceme 
být i nadále, i když třeba jinak. Děkuji všem mým kolegům za zvlá-
dání náročných situací (největší zátěží snad byla kombinovaná vý-
uka, kdy se část dětí učila ve škole a odpoledne doma psala domácí 
úkoly s  přípravou na  vyučování, a  druhá část se učila z  domova, 
kontrolu si zpestřil vychovatel vařením oběda), děkuji také všem, 
kteří náš domov podporují nebo mají konstruktivní připomínky. 

Děkuji a přeji klidné dny.
 Martin Lněnička, ředitel DD
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Skončilo krásné a dlouhé léto, které trávili koně na pastvinách mimo 
Prahu. V září se postupně vrátili do Počernic a s tím i do práce. S no-
vým školním rokem začal opět aktivně pracovat hiporehabilitační 
tým, který se věnuje cca 40 klientům týdně a využívá 5 klubových 
koní, zbývající koně se zapojují do  volnočasových aktivit s  dětmi, 
jako jsou jezdecké kroužky, aktivity s  využitím 
koní nebo vožení dětí mateřských školek. 

V tomto školním roce se nám trochu vyhnulo 
štěstí a dvě naše kolegyně se zranily a absolvují 
dlouhodobou rehabilitaci a nemohou s námi spo-
lupracovat. Hledáme do  hiporehabilitačního 
týmu na pozici asistenta 2 plnoleté spolupra-
covníky. Terapie probíhají v  úterý a  čtvrtek. 
Zájemci, přijďte osobně ke koním do JK Počin 
V ráji, nebo volejte 605 285 426 Hanka špin-
dlerová. Těšíme se na nové posily. 

Počin dále pokračuje v  tříletém projektu Neformálního vzdě-
lávání dětí a  studentů s  využitím koní. V  roce 2022 vstoupí tento 
projekt do svého posledního realizačního roku. Do konce roku 2021 
proběhnou např. projekty o  fotografování s  Michalem Beránkem, 
vynikajícím fotografem a  projekt o  komunikačních technologiích 
dříve a nyní s Marií Vinařovou a další zajímavé aktivity. 

Pro děti připravujeme na podzim výjezd do obce Vinaře na se-
minář práce s koňmi, dále klubové závody, vánoční a předvánoční 
setkání u koní.

KONÍCI JSOU ZPáTKy v Počernicích
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Všechny jezdecké kroužky jsou zaplněny většinou starými, ale 
i několika novými členy a všichni jsou natěšeni na jezdecké hodiny 
a pokud situace dovolí, chceme vyjet na závody a soustředění. 

Na  závěr bychom chtěli zmínit, že k  hipoterapiím využíváme 
stezku podél Rokytky, po našich koních vždy uklízíme „koblížky“, ale 

pokud pracujeme s klientem, nemůžeme je ukli-
dit ihned, a to z důvodu bezpečnosti. Hipoteraie je 
určena lidem po úrazu, s omezenou pohyblivostí 
nebo jiným fyzickým či mentálním postižením. 
Tito lidé potřebují naši podporu a asistenci a ne-
můžeme nechat klienta sedět na koni samotného 
a  jít uklidit trus. Proto dochází k  uklizení ihned, 
jakmile práci s klienty skončíme. Děkujeme tímto 
všem občanům za pochopení. Za případné upo-
zornění na koňský trus jsme rádi a naším cílem je, 
aby byla stezka uklizená a bezpečná pro všechny, 

kdo ji používají. 
Máme již některé koňské seniory, kteří mají zdravotní potíže 

a nesmí vůbec žádné pečivo ani jablka. Jejich metabolismus již ne-
umí toto zpracovat a dochází k život ohrožujícím stavům, které jsou 
vždy nutné řešit s veterinářem. OPěTOVNě PrOSÍME, NEDáVEJTE 
VŮBEC NIC KONÍM PŘES OHrADU A ZANECHTE JIM PŘINESENÉ 
DOBrOTy NA rAMPě. DěKUJEME

Trvale nabízíme zdarma k odběru hnůj pro všechny zahrádkáře. 
 Hanka Špindlerová

Vážení čtenáři,
pokračování DOLNOPOČERNICKÉHO ULIČNÍ-
KU – o pojmenování ulic v naší městské části, 
podle knihy Miroslava Froňka „Uličník“, jehož 
1. část jsme otiskli v minulém čísle, naleznete 
opět v  následujících číslech Dolnopočernic-
kého zpravodaje. 
 Redakce DPZ

DOLNOPOČErNICKý 
ULIČNÍK
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Poslední zářijový čtvrtek proběhla 
další z  našeho cyklu besed „Kaž-
dý poslední čtvrtek novou zemi“. 
Na  tom samotném by nebylo nic 
až tak významného, aby to stálo 
za zvláštní článek. Zářijová beseda 

však byla výjimečná. Nebylo to tím, že proběhla on-line. Takto fun-
gujeme po kovidové karanténní pauze už od začátku roku. Pozo-
ruhodnější už bylo její pořadové číslo, protože od doby, kdy jsme 
s naším cyklem před 22 lety začínali, byla tato beseda v pořadí již 
180. (SIC!). Nejzajímavější však byla skutečnost, že to byla naše první 
„mezinárodní“ beseda. O jakési spojení se zahraničím – konkrétně 
s Čínou – jsme se v průběhu besedy už sice pokusili před asi 7 lety 
prostřednictvím aplikace Skype, ale tehdy se jednalo jen o krátký 
pozdrav.

Primát této besedy, který nám umožnil právě distanční for-
mát a celkové všeobecné rozšíření a přijetí on-line komunikačních 
technologií a  platforem, spočíval v  tom, že protagonista našeho 
on-line setkání celou besedu vedl a fotografi e promítal nejenže ze 
zahraničí, ale dokonce zpoza polárního kruhu. Život 400 km za po-
lárním kruhem byl také tématem besedy. Své zážitky a zkušenosti 
z pobytu v severonorském městečku Tromsø a jeho okolí nám takto 
zprostředkoval Petr Mašát, který tam žije již asi 6 let. Provedl nás po-
zoruhodnou proměnou světla a tmy v průběhu roku daleko za po-
lárním kruhem. Viděli jsme půlnoční slunce, polední tmu, první jar-
ní východ – návrat slunce, polární záři, ale také soby, losy, tuleně, 
nádherné norské fj ordy a ledovcová jezera i trvale bílé vrcholky hor, 
které je obklopují. Dozvěděli jsme se něco o norské přírodě, společ-

PoNořen
nosti, o jejím vztahu k domorodým Sámům, i o samotném Tromsø 
– městečku s nejsevernější univerzitou, nejsevernějším pivovarem 
a nejsevernější botanickou zahradou a mnoho dalších zajímavostí.

Bohužel jsme ale samozřejmě nemohli podávat naše tradiční 
občerstvení ve stylu tématu besedy. Už jen proto, ale zejména kvůli 
atmosféře osobního setkání, se moc těšíme, až nám okolnosti do-
volí se s vámi u cestopisných besed opět setkávat tváří v tvář. Do té 
doby sledujte naši nástěnku, facebook (fb.me/KPCNZ) nebo se rov-
nou poslední čtvrtek v  měsíci v  18:30 připojte ze stránky KPCNZ.
jdem.cz k naší besedě na platformě Zoom.

 Za realizační tým Tomáš V. F. Jirsák Havran, předseda POČINu
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V  minulém čísle jsem vám přinesl rozhovor s  významnou dolno-
počernickou výtvarnicí a rodačkou paní Olgou Stárkovou. Příprava 
tohoto rozhovoru mě inspirovala k uspořádání výstavy prací Olgy 
Stárkové v Galerii u koní.

Na výstavě jsme se s Olgou domlouvali už roky, ale vždy jsme ji 
z nějakého důvodu odložili. Když jsme si ale v létě pro DPZ povídali 
o tom, že se mnoho let své tvůrčí práce věnovala navrhování pla-
kátů – zejména fi lmových, ale i kulturních a dalších, vyslovila Olga 
větu, která mne zaujala: „Plakátovací plochy byly v té době (bavili 
jsme se o 70. a 80. letech 20. století – pozn. aut.) takovými malými 
galeriemi grafi cké tvorby.“ Tím mi Olga promluvila z duše a rozezvu-
čela ve mně struny nostalgických vzpomínek na dobu mého dět-
ství a  dospívání, dobu šedé bezčasé normalizace. Dobu, kdy byla 
otlučená, omšelá, oprýskaná Praha spoutaná nesčetnými lešeními 
nekončící výstavby a rekonstrukcí a rozdrásaná ranami příkopů ne-
ustávajících oprav silnic, potrubí a kabelů. Dobu, kdy hezkého bylo 
ve  veřejném prostoru opravdu poskrovnu a  krásychtivý zrak zou-
fale těkal po  špinavých šedivých opadávajících fasádách a  hledal 
cokoli barevného, čeho by se alespoň na chvíli zachytil. A zároveň 
dobu, kdy česká plakátová tvorba dosahovala – v zřejmé návaznosti 
na poetiku české fi lmové školy – svého vrcholu, než ji ubil nástup 
digitálního zpracování obrazu, počítačové grafi ky a  moderních 
polygrafi ckých metod. Tehdy i  já jsem vnímal plakátovací sloupy 
a ofi ciální i neofi ciální výlepní plakátovací plochy jako svého druhu 
galerie. A mnohé z  tehdy denně spatřovaných obrazů mi dodnes 
utkvěly v paměti a jistě i v době mého zrání silně ovlivnily mé este-
tické nastavení.

Olžina poznámka mne tedy přivedla na myšlenku vystavit v Ga-
lerii u koní ne její obrazy, ale právě autorské plakáty. A to bezod-
kladně – v  návaznosti na  zmíněný rozhovor v  DPZ. Slavnost Babí 
léto, v rámci níž v Galerii u koní pravidelně výstavy pořádáme, tak 
přišla jako na zavolanou. S Olgou jsme v jejím ateliéru vybrali přes 
dvacet autorských plakátů; byly mezi nimi plakáty českých i zahra-
ničních fi lmů i pozvánky na kulturní a společenské akce. A jako bo-
nus nám Olga k výstavě zapůjčila i několik originálních grafi ckých 
prací, které sloužily za předlohy při tvorbě plakátů. Ty se staly nej-
většími poklady výstavy a umožnily návštěvníkům galerie nahléd-
nout „do kuchyně“ v níž plakáty té doby vznikaly. Originální grafi ky 
jsme vystavili v cihlové části Galerie u koní, zatímco bíle omítnutou 
část jsme proměnili v pomyslnou výlepní plochu. Hudba fi lmových 
soundtracků ze 70. a  80. let minulého století dokonale dotvořila 
nostalgickou iluzi retro-atmosféry.

Jako většina našich výstav, byla i tato jen jednodenní, takže ver-
nisáž v 16 hodin byla zároveň i dernisáží. Kromě generálního pre-
zidenta Galerie u koní na ní promluvila samozřejmě autorka a jako 
hudební vložka vystoupil vokálně instrumentální duet 2bra3 – Ilias 
Václav a  Isaias František Jirsákovi. Po  vernisáži byla příležitost zú-
častnit se komentované prohlídky s  autorkou. A  atmosféra výsta-
vy v Galerii u koní by asi nebyla úplná, kdyby výstavu několik ná-
vštěvníků neshlédlo i z obligátního koňského hřbetu. Přestože jsme 
plánovali výstavu ukončit v 18 hodin, museli jsme pro velký zájem 
a  neustále přicházející nové návštěvníky závěr odsunout o  téměř 
dvě hodiny.

A  proč jsme výstavu nazvali „Pozvánky do  jiného světa“? Ná-
vštěvy fi lmového představení nebo kulturní či společenské akce 
jsou i dnes, ale byly ještě mnohem více v normalizačním bezčasí, 
únikem z běžné reality, nahlédnutím do jiného světa. Navíc výsta-
va plakátů Olgy Stárkové byla i pozvánkou k nasátí atmosféry doby 
před čtyřiceti padesáti lety.

Potěšilo mne, že tento počin naší galerie byl inspirací i pro sa-

Pozvánky Olgy Stárkové v Galerii u koní
motnou autorku, která se na základě dojmů z výstavy a úspěchu, 
který výstava měla, rozhodla i při svých budoucích výstavách svou 
dosud takřka nevystavovanou plakátovou tvorbu prezentovat.

Děkuji všem, kdo ke zdaru výstavy přispěli svým dílem a těším 
se s vámi na setkání na některé z našich dalších výstav. Vy, kdo jste 
se tentokrát na výstavu nedostali, můžete alespoň zhlédnout foto-
dokumentaci na adrese tinyurl.com/OS-Pozvanky.

 Tomáš V. F. Jirsák Havran, generální prezident
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29. 8. 2021 vystoupila v hotelu Svornost legenda českého bigbítu 
- Michal Prokop. Zaplněný sál tleskal legendárním skladbám jako 
Kolej Yesterday, Bitva o Karlův most, Až si pro mě přijdou, Špejchar 
blues nebo Snad nám naše děti prominou. Michal Prokop nedávno 
oslavil 75. narozeniny, ke kterým jsme mu popřáli. Trio Prokop - An-
dršt - Hrubý po těžké nemoci Luboše Andršta doplnil Pavel Marcel. 
Koncert byl plný energie a  pro všechny přítomné to byl opravdu 
velký hudební zážitek.

31. 8. 2021 jsme uspořádali koncert pro všechny milující. V zámec-
kém glorietu jsme přivítali skupinu Bárka. Harfenistka Ivana Pokor-
ná a violoncellista Pavel Barnáš i přes nepřízeň počasí vytvořili pro 
třicet účastníků krásnou atmosféru. Slyšeli jsme klasické skladby 
např. Vltavu od Bedřicha Smetany, ale i novější skladby, např. Here 
Comes the Sun od  Beatles, Cirkus Humberto od  Petra Svobody, 
Stairway to Heaven od Led Zeppelin a mnoho dalších „pecek“. Bárka 
určitě nepřiplula do Dolních Počernic naposled.
 Tomáš Král

Kultura na konci prázdnin
O

á
ZA
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Výstava ke 130 LETŮM POšTy v Dolních Počernicích
Ve dnech 11. 9. až 30. 9. 2021 měla široká veřejnost možnost zhléd-
nout v  prostorách Informačního centra velmi zajímavou výstavu 
k výročí 130 let od založení pošty v Dolních Počernicích.

Úvodem maličko historie – roku 1890 pan baron Vojtěch Derc-
sényi, tehdejší majitel dolnopočernického zámku, místního statku 
a starosta obce, požádal o povolení od ředitelství pošt v Praze, aby 
v Dolních Počernicích mohla být zřízena pošta, které skutečně ob-
držel. Na jeho základě bylo možné v domku p. č. 6 upravit kancelář 
a zřídit byt poštmistra. Pošta samotná začala fungovat od 1. 1. 1891. 
V současné době má v domku č. p. 6 své sídlo Informační centrum, 
takže výstava – velmi symbolicky – byla instalována v prosto-
rách, kde pošta v naší obci začala svoji dlouhou historii.

Slavnostní vernisáž výstavy proběhla 10. 9. 2021, 
za  přítomnosti pana starosty Richtera, zastupitelů 
naší městské části a vzácné návštěvy z České pošty, 
kterou byla paní Hana Tmejová, ředitelka pobočko-
vé sítě, dalším významným hostem byl rovněž Mgr.  Jiří 
Střecha, ředitel Poštovního muzea Praha. Vernisáž pro-
běhla v  milé atmosféře a  přátelském duchu, kdy nejprve 
všechny přítomné uvítal organizátor celé výstavy, pan Tomáš Král, 
ředitel příspěvkové organizace Oáza. Po úvodních projevech pana 
starosty, který připomněl, jak důležitou roli hraje pošta v životě naší 
obce, dostala slovo paní Tmejová, která zavzpomínala na své mládí 
ve Štěrboholech a na své časté návštěvy naší staré pošty na Českob-
rodské ulici. Poté už přítomní návštěvníci měli možnost prohléd-
nout si vystavené exponáty. A určitě zde bylo mnoho zajímavých 
předmětů k vidění. První část výstavy byla věnována rodu Dercsé-
nyi, zejména panu baronu Vojtěchu Dercsényi (1847–1909), který 
se zasadil o vznik pošty v Dolních Počernicích. Na výstavních pane-
lech se bylo možné dočíst o historii tohoto rodu ve vztahu k Dol-
ním Počernicím a zhlédnout zajímavé historické dokumenty z jejich 
rodového archívu (který je v současné době uložen na jihočeském 
zámku v Kolodějích a v digitální podobě v archivních depozitech 
v Jižních Čechách), které nám byly laskavě poskytnuty jihočeskými 
archiváři. Dále na výstavě byla k vidění originální listi-
na – tzv. Privilegium – kterou podepsal sám císař 
Josef I., kterou povoluje vznik místní poštovní 
stanice. Dominantou výstavy byla nejstarší 
zachovaná poštmistrovská uniforma a  his-
torické telegrafní přístroje. Na dalších pane-
lech mohl návštěvník vidět nafocené všech-
ny budovy, kde měla v Dolních Počernicích 
pošta postupně své sídlo a množství dobo-
vých listinných artefaktů (pohledy, obálky, 
známky, fotografi e), které souvisejí s poštov-
ní historií v  Dolních Počernicích. Zajímavostí 

byla například vlastnoručně psaná pohlednice našeho 
zámku od manželky barona Dercsényi, paní Laury, adre-

sovaná hraběti Kolowratovi. Při příležitosti této výstavy 
bylo vytvořeno i speciální pamětní razítko, které si každý 

návštěvník mohl natisknout na pohlednice naší městské části.
Výstava se za  dobu svého trvání těšila značnému zájmu ná-

vštěvníků a  vidělo jí i  několik školních tříd, jelikož Oáza návštěvu 
této výstavy propojila i s doprovodným programem o činnosti poš-
ty, který menším dětem nejen popsal historii a práci České pošty, 
ale prohlídku výstavy jim zpestřil i promítáním Poštovní pohádky 
od Karla Čapka.

Závěrem je nutno poděkovat všem, kdo se o tuto výstavu za-
sloužili – předně to byl pan Tomáš Král (který vše organizoval a řídil), 
Adam Král a  paní Ivana Radvanová (kteří se zasloužili o  celkovou 
realizaci výstavy v prostorách Informačního centra) a paní Ing. Mi-
roslavě Šílové (která poskytla zajímavé poštovní archiválie ze své 
sbírky pohlednic a dopisnic Dolních Počernic a první den výstavy 
provázela expozicí návštěvníky). Nelze opomenut významnou úlo-
hu paní Mgr. Karolíny Kalecké, Ph.D., (která vyhledala zajímavé ex-

ponáty z fondů Poštovního muzea) a pomoci od Digi 
Archívu SOA v  Třeboni, který zastupoval pan 

PhDr.  Michal Morawetz Ph.D.  (který vyhledal 
a  zaslal písemnosti k  rodu Dercsényi). Bez 
pomoci těchto osob by tato zajímavá výsta-
va nikdy nemohla vzniknout.

Pro Dolnopočernický zpravodaj zpracoval 
Martin Šíla
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Zemřel král, ať žije král. Jakmile skončil 25. ročník, už jsme připra-
vovali 26. ročník festivalu Babí léto. Kvalitní kapely bylo potřeba 
zamluvit s velkým předstihem, protože druhý víkend v září je mezi 
pořadateli hudebních festivalů velice populární. Mnoho kapel to-
tiž v  průběhu některého zářijového víkendového dne odehraje 
i několik přestavení na různých místech republiky. 

Slavnostního zahájení se ujal místostarosta Pavel Boček a  hlavní po-
řadatel Tomáš Král. Moderátorem letošního festivalu byl herec Viktor 
Harangi.

Domácí blog již tradičně zahájil pěvecký sbor Rokytka pod vede-
ním sbormistryně Andrey Čančarové Houfkové. 

Interpretace blues Johnyho Richtera and Hog ranch nás odnesla 
na americký středozápad. 

Kapela Crazy Dogs nás přenesla do období rock and rollu. Zjistili 
jsme, že Elvis Presley žije, a že zpíval u nás v Dolních Počernicích. 

Česko-americké trio Dobré ráno blues band nám ukázalo, jak se 
hraje správné jižanské blues. Spojení foukací harmoniky, kytary a val-
chy vytvořilo nádhernou atmosféru.

V  krátkém projevu starosta Zbyněk Richter pozdravil přítomné 
a popřál hezkou zábavu.

Plné hlediště přivítalo skupinu Neřež, která je polovinou slavné ka-
pely Nerez. Vítek Sázavský a Zdeněk Vřešťál jsou legendy české hudby. 
Společně jsme zavzpomínali na slavné písně, které zpívali společně se 
Zuzanou Navarovou.

Hned jak zazněly první rytmy, které začalo vydávat dvanáct bube-
níků z  kapely Tamtam Batucada, zvedlo se celé hlediště ze sedaček. 
Energická smršť rytmů samby a rumby byla úchvatná. 

Ke krátkému uklidnění došlo při losování soutěže, kdy hlavní cenou 
bylo zapůjčení vozu Hyundai Tuscon hybrid na prodloužený víkend.

Oddech byl opravdu jen krátký, protože kapela Last station a Se-
bastien, kteří hráli ve večerním bloku, všechny opět zvedli a roztančili.

Součástí festivalu byl doplňkový program. Už v  pátek proběhly 
vernisáže výstav: 130 let pošty v Dolních Počernicích a obrazy Miloše 
Vacíka (pozn. píšeme o nich na jiném místě). V sobotu se hrál tenisový 
turnaj – memoriál Ondřeje Lukeše. Vítězem se stal jeho bratr – Štěpán 
Lukeš. Pro děti jsme připravili divadélko Romaneto, které dětem zahrá-
lo pohádku „Jak kočička s pejskem šli na koncert“.

Rád bych poděkoval tomu nejvyššímu za krásné počasí. Dále ge-
nerálnímu sponzorovi našeho festivalu firmě Hyundai centrum Praha. 
Firmám Panský dvůr, nakladatelství Kazda, zelenina Švestka a  česká 
whisky Trebitsch za krásné dary do soutěže.
 Tomáš Král

BABÍ LÉTO 
po dvacáté šestéO

á
ZA
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Miloš Vacík je výtvarník, skladatel, textař, perkusionista a hudební pedagog. Od svých 
18 let se objevuje na profesionálních hudebních pódiích, nejprve se skupinou Laura 
a její tygři, Pražský výběr, Šum svistu. Spolupracoval s významnými osobnostmi české 
hudební scény, mimo již zmíněných, s Petrem Hapkou, Janou Koubkovou, Idou Kela-
rovou nebo Jiřím Pavlicou. 

Následně založil TAM-TAM ORCHESTR a TAM-TAM BATUCADA SAMBA PRAGA. Tím 
si splnil svůj sen sestavit orchestr pouze z bicích nástrojů a my jsme mohli tento or-
chestr slyšet a vidět na festivalu Babí léto, což byla skvělá podívaná, protože etnická 
muzika není jen o hudbě, ale je propojená s kostýmy, zpěvem a výtvarnem.

Miloš Vacík studoval výtvarnou školu Václava Hollara a v posledních letech se na-
vrací zpět ke své výtvarné tvorbě. Mnohdy jeho výtvarný projev souvisí s exotickými 
rytmy a  etnickou hudbou a  tvoří tak vzájemně se doplňující celek. Barevnost hud-
by, barevnost a témata obrazů vypovídají o světě Miloše Vacíka a je ideální, že jsme 
si u nás v Dolních Počernicích mohli vychutnat Milošovu hudbu a zároveň se dívat 
na  jeho obrazy. Výstava je umístěna v  přízemí Úřadu MČ Praha Dolní Počernice až 
do 23. 12. 2021. Tomáš Král

Výstava obrazů Miloše Vacíka „Stromy, květiny a hvězdy“
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Sobotní den se probouzel do slunečného 
rána a  okolo desáté dopolední se začali 
první zvědavci trousit do areálu bývalého 
podniku Oseva v ulici K Zámku a při vstu-
pu dovnitř užasli, co zde vyrostlo. Hned 
u vchodu byly postaveny informační tabu-
le, na  kterých si mohli přečíst podrobnou 
historii květnových dnů roku 1945 v  Dol-

ních Počernicích a  seznámit se i  s  předměty běžného charakteru 
z  dob Protektorátu Čechy a  Morava (např. s  tehdejšími osobními 
dokumenty a penězi). A to zdaleka nebylo vše. Po několika krocích 
se před návštěvníky objevila kulisa ulice z  protektorátních dob. 
V popředí stála prvorepubliková trafi ka, vedle ní plakátovací ohrada 
vyzdobená válečnými plakáty a vyhláškami se symbolem německé 
orlice a  za  ní byl rozložen vojenský tábor, ve  kterém tábořily jed-
notky povstalců, Rudé armády, Wehrmachtu a zbraní SS. Za tábo-
rem stála polní kuchyně, nedaleko od  stanů se rozkládalo parko-
viště historických vojenských vozidel a mohli jsme zde najít i polní 
obvaziště, samozřejmě s  ošetřujícími zdravotními sestrami. Ale to 
zdaleka nebylo ještě vše – kam jsi se podíval, tak všude jsi spatřil 
různé vojenské historické artefakty, zbraně, vysílačky, polní telefo-
ny a další vojenské vybavení. Ovšem to nejlepší mělo teprve přijít. 
Úderem jedenácté hodiny dopolední nejprve všechny návštěvníky 
přivítal známý historik PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA, který nej-
dříve povyprávěl o historii válečných květnových dnů v roce 1945 
v Dolních Počernicích a poté od něho převzal 
mikrofon pan Tomáš Král, který se chopil úlo-
hy moderátora následné válečné rekonstruk-
ce. A  bylo se opravdu na  co dívat. Ocitli jsme 
se v  květnu 1945 na  ulici Českobrodská, kde 
jsme byli nejdříve svědky ošetřování raněných 
z  německého lazaretního vlaku. V  ulici patro-
lovala německá hlídka, hlídající protiletadlové 
stanoviště vyzbrojené protileteckým kulome-
tem. Civilisté postávají před trafi kou, debatují 
o politické situaci. Děti si mezi nimi sice hrají, 
nicméně všude je cítit nervozita s  blížícím se 
koncem války. Najednou místní četník donese 
zprávu, že v  Praze vypuklo povstání. Občané 
vyrazí do akce, odzbrojí německou hlídku, zmocní se zbraní a za-
čnou stavět barikádu. Zbraní je málo, naštěstí ale přijede povstalec-
ké auto z Kyjí, ozdobené československými vlajkami a doveze po-
vstalcům další výzbroj, včetně několika pancéřových pěstí. Po jeho 
odjezdu zaujmou bojovníci z Dolních Počernic místa na vystavěné 
barikádě. Přišla ale zpráva, že se od Českého Brodu blíží silná ně-
mecká jednotka. A skutečně – tu se na silnici objeví německé štábní 
vozidlo. Dojede k barikádě a po krátké hádce s povstalci jeho řidič 
vůz prudce otočí a  vrací se odkud přijel, vyprovázen palbou po-
vstalců. Zanedlouho ale proti barikádě nastoupí silný oddíl Wehr-
machtu a  jednotek SS, zformovaný v  bojové skupině, rozvine se 
do  útočné linie a  začne prudká přestřelka. Zkušení němečtí vojá-
ci získávají ale čím dál více útočného prostoru, a  nakonec donutí 
povstalce ke kapitulaci. Povstalci jsou odzbrojeni a Němci je chtějí 
popravit. Naštěstí se za ně přimluví zdravotníci z lazaretního vlaku, 
jelikož dolnopočerničtí se ke zraněným, co převážel, dobře chovali 
a německý velitel útočné skupiny od popravy nakonec upustí. Nic-
méně donutí povstalce rozebrat barikádu. Než se ale Němci znovu 
zformují do útočné sestavy, objeví se na bojišti jednotka Rudé ar-
mády. Wehrmacht a vojáci SS jsou zaskočeni a sotva stačí zaujmout 
bojové pozice. Rozpoutá se znovu prudká přestřelka. Tentokrát se 

karta obrací a Rudá armáda, i přes silný odpor, oddíl Němců likvi-
duje a slavně vítězí!

Tak tohle všechno mohli návštěvníci na  vlastní oči vidět 
(a  na  vlastní uši i  slyšet) v  onu sobotu 25. 9. 2021. Rekonstrukce 
probíhala dokonce dvakrát – jednou v 11,00 hod, podruhé ve 14,00 
hod. Úvodní slovo druhé rekonstrukce si vzal plukovník JUDr. Mi-
chal Dlouhý, Ph.D.  český právník, policista, historik a  spisovatel, 
specializující se na historii českého četnictva a kriminalistiky (autor 
řady odborných prací i populárně naučných knih z oblasti zmíně-
ného oboru, odborný konzultant a spoluautor předloh k seriálům 
Četnické humoresky a Zločiny Velké Prahy), který divákům vyprávěl 
zajímavé historické epizody související s odbojem a českými četní-

ky z doby protektorátu Čechy a Morava.
Ale to stále ještě nebylo všechno – po skon-

čení obou ukázek měli návštěvníci možnost 
volného vstupu přímo do  vojenského ležení, 
kde si mohli veškeré zbraně, vybavení a bojo-
vou techniku prohlédnout zblízka, a dokonce si 
řadu z nich i zapůjčit do vlastních rukou. Účin-
kující jim rádi vše ukázali, vysvětlili, a navíc při-
pravili výstavu různých vojenských předmětů. 
To bylo něco pro kluky všech věkových kate-
gorií! A navíc kdo chtěl, mohl se i zdarma svézt 
v originálním vojenském historickém vozidlu.

Byla to rozhodně akce, která potěšila obě 
strany – jak diváctvo, tak účinkující. Je ale nut-

no přiznat, že by nikdy nevznikla bez obětavé práce ředitele Oázy 
pana Tomáše Krále, jeho asistentky paní Ivany Radvanové a bez po-
moci dalších obětavých pracovníků místního úřadu. A samozřejmě 
velký dík patří i organizátorům za všechny bojující strany – zejména 
panu Martinu Macháčkovi, který vše za bojové jednotky organizo-
val, připravoval výstavu vojenských předmětů a veškerých vystavo-
vaných historických dokumentů, panu Ladislavu Šílovi, který dovezl 
ze svých militaria sbírek historické vozy Jeep Willis a KDF 82 (a ne-
jen, že s nimi i bojově jezdil, ale po skončení bojových ukázek vozil 
děti a návštěvníky až do „úplného padnutí“) a samozřejmě i všem 
členům historických klubů (KVH) Nordböhmen, Brandýsek, 11. Hor-
ský regiment, 4. Polizei Division, Military club Kolín a Muzeum Zdi-
ce, kteří zde svedli tuto bitvu o Dolní Počernice.

Dík patří rovněž i místním sponzorům Autosalonu Terst (prodej-
ce vozů Suzuki) a fi rmě Kontejnery Novák. A nakonec velké poděko-
vání Městské části Dolní Počernice za zapůjčení pozemku na bojiště 
a za jeho posekání.

Co říci závěrem – snad konstatování, že všichni, kdo odcházeli 
z této akce, si nesli s sebou zážitky, na které budou určitě dlouho 
vzpomínat. 

 Zaznamenal přímo na bojišti „válečný dopisovatel“ Martin ŠílaFo
to
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Sobotní den se probouzel do slunečného 
rána a  okolo desáté dopolední se začali 
první zvědavci trousit do areálu bývalého 
podniku Oseva v ulici K Zámku a při vstu-
pu dovnitř užasli, co zde vyrostlo. Hned 
u vchodu byly postaveny informační tabu-
le, na  kterých si mohli přečíst podrobnou 
historii květnových dnů roku 1945 v  Dol-

ních Počernicích a  seznámit se i  s  předměty běžného charakteru 
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kampaň „DEN ZDrAVÍ A POHyBU“

6. POČErNICKÉ CyKLOHráTKy
První říjnové nedělní odpoledne tohoto roku patřilo opět vyzna-
vačům kol, koloběžek, tříkolek či odrážedel. V  dolnopočernickém 
zámeckém parku se jich sjelo několik stovek a za krásného podzim-
ního počasí si vychutnávali požitky a radost z jízdy na svých strojích.

U  prezence každý, kdo chtěl, dostal soutěžní kartičku, nápoj 
od sponzora Coca-Cola HBC a po splnění alespoň pěti úkolů také 
zmrzlinu od sponzora Alimpex Food. Na sedmi stanovištích čekaly 
na malé i velké cyklisty rozličné úkoly, při kterých si vyzkoušeli svou 
zdatnost při překonávání překážek a také své znalosti a vědomosti 
ohledně bezpečnosti a prevence. Avizovaná parta Zrakově postiže-
ných sportovců se ze závažných zdravotních důvodů bohužel ne-
mohla dostavit, místo ní se však na poslední chvíli podařilo sedmé 
stanoviště zastoupit jedním z nejpovolanějších – „náčelníkem“ BE-
SIPu Tomášem Neřoldem, který za pomoci celé své rodiny trpělivě 
vysvětloval, jaká nebezpečí či záludnosti hrozí při jízdě na kole v sil-
ničním provozu, pokládal návštěvníkům zvídavé otázky a odměňo-
val je praktickými dárky, které si vytočili na kole štěstí. „Šestka“ byla 
zastoupena neméně zajímavou ukázkou od prima party kluků a ho-
lek z Vodní záchranné služby pod vedením Miroslava Černého, kteří 
ve volném čase drží dobrovolné služby u vodní nádrže Slapy. U nich 
jsme si oprášili základy první pomoci při možných úrazech cyklistů 
a vyzkoušeli na fi guríně srdeční masáž. Páté stanoviště byl „chlívek“ 
– nebo „stáj“, chcete-li… Zde ve  vymezeném prostoru bylo třeba 
se po vjetí otočit, aniž by jezdec slezl ze svého kola, a zase vyjet… 

Na „čtyřce“ všechny jezdce čekala jízda zručnosti – slalom, překáž-
ková lavice a odměna v podobě lízátka na stromě. „Trojka“ vygene-
rovala ze všech nejpomalejšího jezdce a „dvojka“ naopak nejrych-
lejšího z každého soutěžního bloku, kteří byli zvlášť odměněni při 
závěrečném slosování. No a „jednička“ patřila po právu opět týmu 
Josefa Dresslera, kde se dostalo cyklistům speciální instruktáže při 
jízdě přes překážky, kterou si většina opakovaně a s chutí několikrát 
vyzkoušela. A věřím, že nikdo si nenechal ujít ukázky bravurní jíz-
dy a skoků od samotného mistra, po nichž následovalo očekávané 
slosování o věcné ceny. Za ně ještě jednou děkujeme těmto spon-
zorům:

TESCO, Knihy KAZDA, Josef Dressler, Restaurace Na Kempu, Čes-
ký statek, Počernický pivovar, Coca-Cola HBC Česko a  Slovensko, 
Alimpex FOOD, Billa, Besip, Petr Bačák, Dětský domov, Oáza Dolní 
Počernice a MČ Praha-Dolní Počernice.

Osobní dík si zaslouží všichni, kteří se na organizaci, technickém 
zajištění a také přípravě občerstvení podíleli vlastními silami:

Tomáš Král, Jana Štybnarová, Ivana Radvanová, Michal Konejl, 
Václav Hašek, Pravoslav Hála, Martin Lněnička, Libuše Lexová, Alena 
Bedlíková, Petra Brabcová s dcerami, Olga Běhounková, Ester Králo-
vá, Viktorie Králová, Tomáš Brož.

Děkujeme a těšíme se napřesrok 

 Markéta Brožová za Oázu Dolní PočerniceFo
to
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V průběhu poslední zářijové soboty se nad dvěma ústředními kurty vztyčila maje-
státně nafukovací hala, aby zhruba do dubna poskytla pro závodní hráče i neregis-
trované sportovní vyžití. Poděkování patří všem, kteří se na této technicky náročné 
akci podíleli. Ještě před tím proběhl již tradiční memoriál Ondry Lukeše v  rámci 
Babího léta. Vzpomínali jsme na Ondru, jeho působení na basketu i v tenisovém 
oddíle, ale hlavně na jeho nekonfliktní a kamarádskou povahu. Symbolicky vyhrál 
turnaj bratr Ondry – Štěpán. V rámci turnaje také Tonda Zoubek s předsedou te-
nisového oddílu vyhlásili výsledky amatérské ligy SoDoPo mužů a žen. V mužích 
zvítězil Honza Daněček před Tomášem Brejchou a  Romanem Frantou. V  ženách 
pak Eliška Daněčková před Pavlínou Bočkovou a Milenou Böhm. Tato amatérská 
soutěž se těší mezi příznivci tenisu velké oblibě a mnohé zápasy byly velmi pres-
tižní a  kvalitní. Organizaci a  administrativu zvládl k  spokojenosti všech Antonín 
Zoubek. Díky! V zimní sezoně se výbor TO chce hlavně zaměřit na trénování dětí 
a rozšiřování družstev, které by na jaře mohly nastoupit do mistrovských soutěží.  

Pěknou hru všem za VV TO přeje  Pavel Boček

Letní tenisová sezona skončila

BELETrIE PrO DOSPěLÉ
Milan Kundera  Slavnost bezvýznamnosti
Michaela Klevisová  Prokletý kraj
Vlastimil Vondruška   Manželské zrcadlo  

Letopisy král. Komory
Hana Whitton  Poslední Lucemburk
Markéta Lukášová  Majonéza k snídani
Michal Novotný   Barevné podkolenky.  

Příběh z předválečných Sudet
Jiří šimáček  Malá noční žranice
Haruki Murakami  Tancuj, tancuj, tancuj
rebacca Gablé  Druhé království
Anton Hykisch  Věřte císaři
Elisabeth Norebäck  Máš mě v krvi
Amanda Scott  Magnusova volba
Ken Follett  Klíč k Rebece
Conn Iggulden  Vládci luku
riley Sager  Zamkni poslední dveře
Michael Hjorth  Temná tajemství
  Učedník
  Hrob v horách
Shari Lapena  Jeden z nás 
Cara Hunter  Takový hněv
Peter May   Zpětný ráz + Entomologův odkaz. 

Akta Enzo 
  Muž bez tváře
Amanda Scott  Magnusova volba

V ý B ě r  Z   N O V ý C H  K N I H

Místní knihovna
NAUČNá LITErATUrA
Tomáš Etzler  Novinářem v Číně
Ivana Peroutková  Ženy, co se nedaly

BELETrIE PrO MLáDEž
Hana Bergmannová  
Klímová  Dobrodružství pana Wellingtona
Lucie Hlavinková  Projekt pes (smečka)
Anna Vovsová  Zvířata & detektivové
Linda Chapmanová  Hvězdný prach 1. až 5. díl
Hidenori Kusaka,  
kresba Mato  Pokémon Red a Blue 1. až 3. díl

NAUČNá LITErATUrA PrO MLáDEž
Miroslav šašek  To je historická Británie
  To je Texas
Ondřej Hník  Můj atlas Evropy
David Dolenský  Rufus zálesák
Sylvie Bézuel  Dinosauři. Encyklopedie Larousse

NEMáTE DOMA „NAVÍC“?
J. W. Goethe   Utrpení mladého Werthera
G. Orwell  Farma zvířat
M. Macourek  Mach a Šebestová

Prosím, pokud byste chtěli darovat naší knihovně, čtěnáři (v tomto 
případě především studenti a mládež) uvítají. Děkuji 

 Světla Parkanová, knihovnice

V poslední době se v Dolních Počernicích rozrůstá nešvar v podobě vyvážení bioodpadu ze zahrádek 
do přilehlého parku k ulici V Záhorském. Konkrétně se objevují hromady odpadu přímo u cesty, která 
navazuje na ulici Kohoutovská a vede dále na most přes Hostavický potok. Prosíme naše občany, aby 
se vyvarovali tohoto chování, neboť se jím dopouští přestupku podle ust. § 117 odst. 1 písm. f ) zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, čímž se vystavují nebezpečí uložení pokuty až do výše 100.000 Kč. 

Důsledek tohoto chování nejenže nepřispívá k lepšímu vzhledu naší městské části, ale toto cho-
vání shledáváme nefér vůči zodpovědným občanům, kteří si vlastní odpad dokáží zlikvidovat sami 
kompostováním či si platí za svoz bioodpadu. 

Občané mohou pro likvidaci bioodpadu využít přistavených bio kontejnerů, které městská část 
několikrát ročně zajišťuje, či využít sběrné dvory nebo kompostárny Hl. města Prahy.  

 Daniela Novotná, oddělení přestupků a správních agend

Černá skládka park V Záhorském 
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Závod Běchovice - Praha
Tradiční „silniční desítka“ z Běchovic do Prahy se poprvé běžela v roce 1897 a je běžeckým závodem s nejdelší nepřerušenou 
tradicí na světě. Běžel se dokonce i v loňském roce, a to za mimořádných protikoronavirových opatření, čímž připravil o primát 
maraton v Bostonu. Ten byl totiž v roce 2020 kvůli koronaviru zrušen. Letošní ročník, který se uskutečnil 26. 9., tj. poslední 
neděli v září, byl již 125. v pořadí.

Plastika v Běchovicích, připomínající tento legendární závod  
(zdroj – Wikipedie)

Vzácné foto z 27. 5. 1897, které nám zachycuje start závodníků 
prvního ročníku, kdy se k závodu přihlásilo osm účastníků

Běžecký závod Běchovice – Praha rovněž obdržel v loňském srpnu 
plaketu „Historické dědictví Světové atletiky“ (WA). Od zavedení to-
hoto ocenění v prosinci 2018 získalo tuto plaketu prozatím pouze 
šest desítek závodů, osobností nebo médií spojených s  atletikou. 
V Česku to byl jen Emil Zátopek společně se závodem Zlatá tretra.

Vedle Běchovic je mezi oceněnými silničními závody mimo jiné 
i maraton v Košicích. Prezident Světové atletiky pan Sebastian Coe 
k těmto závodům uvedl:

„Ze všech těchto závodů čiší atletická historie. Představují to, o čem 
běhání opravdu je – rekordní výkony spousty skvělých šampionů 
a osobní triumfy bezpočtu rekreačních a charitativních běžců. Neměli 
bychom zapomínat ani na  tvrdou práci funkcionářů a  dobrovolníků 
místních klubů a  organizačních výborů, díky nimž se tyto historické 
závody drží na silnicích desetiletí.“ 

Několik informací k tomu, pro obyvatele naší městské části vel-
mi známému, závodnímu běhu. Závod Běchovice – Praha je ofici-
álním mistrovstvím České republiky v silničním běhu na 10 km. Je 
to legendární běžecký závod s nejdelší historií i v Evropě. Jak říkají 
jeho účastníci a pořadatelé – je to závod, který nadchne svou atmo-
sférou a tradicí. Letošní poslední neděli v září se běžel, jak už bylo 
výše napsáno, po sto dvacáté páté!

Specifická není jen historie běchovického závodu, ale i samotná 
délka a náročnost trati. Měří o 31 metrů více než je tradičních 10 
kilometrů, ale ne vždy tomu tak bylo. V prvních letech byl dlouhý 
přesně 10 kilometrů. Start byl nejprve u  patníku s  číslem 12 a  cíl 
u patníku s číslem 2. Postupně se ale start posouval stále více smě-
rem k obci Běchovice a analogicky se tak měnilo i místo cíle z Ohra-
dy na Pražačku. Od legendárního patníku číslo 13 se běželo poprvé 
až v roce 1911.

Teprve o jedenáct let později se místo dnešního cíle na Žižkově 
stalo součástí Prahy. Obec Běchovice se přidružila k Praze až v roce 
1974. Z dnešního pohledu můžeme říci, že závod se první desetiletí 
konal na  periferii hlavního města a  tomu odpovídala i  kvalita vo-
zovky, a tak úsměvně dnes působí doporučení doprovázejícím cyk-
listům, aby nevířili prach. Dobová svědectví závodníků vypovídají 
o  tom, jak se museli často potýkat s  blátem, loužemi a  terénními 

nerovnostmi. Ještě v  roce 1969 se závodníci mohli orientovat dle 
patníků, ostatně tehdejší propozice hovořily o „startu na 13. kilome-
tru a cíli na 3. kilometru.“ Následující rok byly patníky bohužel odstra-
něny. Dochoval se pouze ten legendární s označením 13. kilometru. 

Co ale zůstává po celou dobu shodné, je profil trati. Po krátkém 
mírném seběhu od startu následuje první krátké stoupání na metu 
1. kilometru, které je předzvěstí další trasy. Další „výživné“ stoupání 
čeká závodníky na 3. kilometru v Dolních Počernicích, pověstné je 
následné stoupání v Hrdlořezech směrem na Tábor (dlouhé zhru-
ba jeden kilometr), kde začíná druhá těžší polovina tratě. Po prud-
kém seběhu z Tábora následuje od 7,5. kilometru obávaný výběh 
do kopce „Hrdlořezák,“ ale mnohé nováčky na trati překvapí to, že 
toto táhlé stoupání pokračuje prakticky až několik stovek metrů 
před cíl. Když k náročnému profilu připočítáme ještě náročný pro-
tivítr v některých ročnících, tak můžeme konstatovat, že trasa bě-
chovického závodu vyžaduje zkušenosti, taktickou vyzrálost, vůli, 
a hlavně bojovné srdce. Termín závodu se v historii několikrát měnil, 
aby se nakonec ustálil na poslední neděli v září.

Co říci závěrem – snad jen to, co říkali všichni čeští a slovenští 
běžci asi všech generací, ať již profesionální, či amatérští: „Kdo ne-
běžel nikdy „Běchovice“, jako by nikdy neběhal! To není běžecký závod, 
ale „běžecká povinnost“ každé sportovce 
z Čech a Slovenska, co kdy závodili!“

Podle zprávy ČTK a webu závodu 
Běchovice - Praha zpracoval  
Martin Šíla

Prameny:
https://www.bechovice-praha.cz/

zakladni-informace-o-zavodu
https://www.ceskenoviny.cz/ 

zpravy/svetova-atletika-ocenila-be-
chovice-jako-historicky-vyznamny-
-zavod/1941705

Legendární patník číslo 13, od kterého 
závodníci startují (zdroj – Wikipedie)
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Po  velmi náročném školním roce, který téměř celý strávili naši 
žáci mimo školní prostředí, začal školní rok nový, ne však covi-
dovými opatřeními nedotčený. Kompenzovat následky více než 
ročního výpadku prezenční výuky, omezení možnosti sociálního 
kontaktu nejen dětí, bude velmi náročné a není možné předpo-
kládat, že všichni naskočí bezproblémově do  nového školního 
roku s jeho běžným režimem. Rád bych zde poděkoval všem, jak 
se s minulým náročným obdobím popasovali.

V  prvních dnech proběhla baterie trojího testování všech 
žáků školy. 

1. září jsme přivítali s panem starostou a žáky devátých tříd 
naše nejmenší – prvňáčky. Jejich počet (51) a skutečnost, že jsme 
museli otevřít opět dvě první třídy, měly za následek značné pře-
kvapení v očích žáků druhého stupně, kteří po příchodu do školy 
nenašli šatny, ale namísto nich další kmenovou třídu. Poslední 

Začátek školního roku 2021/22
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prostorová rezerva tedy byla tímto vyčerpána a  pro následující 
roky se již skutečně nemáme kam rozrůstat. Sklepní prostory 
škola nemá, do výšky se také zvednout nemůžeme a opětovné 
naprosto nesmyslné a neopodstatněné zdržování výstavby nové 
školy nám patrně neumožní pokrýt poptávku všech zájemců 
o vzdělávání v naší ZŠ.

Aktuálně má škola 344 žáků v 16 třídách. Pedagogický sbor 
se rozrostl o tři nové posily: paní Mgr. Ivanu Hakenovou, Veroni-
ku Kepkovou a Petru Lehovcovou. Držíme jim palce a doufáme, 
že budou v naší škole spokojené a jejich energie jim zůstane co 
nejdéle.

Doufejme, že tento školní rok bude pro všechny výrazně lep-
ším, než ty dva předchozí. Hodně sil, trpělivosti, nejen školních 
úspěchů a dobré nálady Vám přeje Vaše ZŠ.
 Mgr. Jiří Schwarz za vedení ZŠ

Mš DUHA …a zase nám začal nový školní rok
Září přineslo do naší školky mnoho pozitivních změn. Ve třídě Motýlků jsme přivítali nejvíce nových 
kamarádů, na které jsme se už všichni moc těšili. Paní učitelky se pro ně snažily připravit hezké pro-
středí třídy se spoustou zajímavých hraček a naučných pomůcek zejména pro ulehčení adaptačního 
režimu. Třída Broučků se zase může pochlubit zcela novým vybavením (nábytkem, kobercem, hrač-
kami), které přináší příjemné klima 
třídy. Třída Sluníček se nově pyšní 
hezkým kobercem.

Ve všech třídách jsou nabízeny 
nadstandartní aktivity – doplň-
kové programy (jóga, keramika, 
angličtina, divadla), které doplňu-
jí a  rozšiřují vzdělávací program 
školky.

Všichni moc věříme, že si děti 
vše dostatečně užijí plnými douš-
ky a  již žádná covidová opatření 
nenastanou.

Držme si palce!
 Bc. Radka Táborská,  

učitelka MŠ Duha

Nový školní rok jsme začali „Týdnem otevřených 
dveří“, kdy si všechny naše kurzy mohli rodiče 
s dětmi přijít vyzkoušet.

Nově máme v centru kurzy – Sportovky a Vý-
tvarku pro nejmenší čertice a  čertíky se zkušenými lektorkami a  samo-
zřejmě i pro starší děti máme nové Kondiční cvičení, které vede zkušená 
fyziopterapeutka.

Nedílnou součástí jsou i stálice našeho programu – Hrátky s batolátky, 
Montessori pracovna Latinohrátky, Taneční průprava, Taneční kombomix 
a Dětský sboreček Beránci. Herna je otevřena každý všední den pro všech-
ny děti.

Na podzim plánujeme opět „Pyžámkové noci“.
Přijďte si za námi do čertíka pohrát, proběhnout se, poznat nové kama-

rády a sdílet svoje rodičovské zkušenosti s dalšími rodiči. Těšíme se na vás.

 Za tým Veselého čertíka Ilona Dušková

PODZIMNÍ DNy ve Veselém čertíku
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Mš OrANGEry
Do nového školního roku jsme vstoupili zvesela a se spoustou energie. První 
dny jsme si užívali krásného slunečného počasí, poznávali krásy počernického 
parku a okolí naší mateřské školy. Při průzkumu okolí jsme navštívili například 
místní poštu, kde děti kontrolovaly, jak to našim pošťákům jde, a jak je jejich 
práce vlastně důležitá. Orazítkovali jsme si své vlastní dopisy a dozvěděli jsme 
se spoustu zajímavých a nových informací. Taktéž jsme navštívili poštovní vý-
stavu. První týden jsme se s  dětmi naučili, jak je důležité přátelství, a  jak je 
hezké si vzájemně pomáhat. Malovali jsme, kreslili, lepili a zpívali z plna hrdla. 
Dbali jsme také na bezpečnost našich nejmenších, co totiž může být důležitej-
ší, než cítít se příjemně a v bezpečí, že. S příchodem podzimu jsme pozorovali 

změny počasí a  radovali se z  každého 
slunečného dne. Vyrazili jsme na  lov 
kaštanů a žaludů a obdivovali jsme podzimní barvičky v přírodě. Třešničkou na dortu byl pro konec 
září festival jídla pro rodiče a děti, náš Food Festival, kdy jsme si mohli pochutnat na jídlech z růz-
ných koutů světa. Jako kuchaři nám letos vypomohli i naši rodilí mluvčí. Děkujeme obci za možnost 
využití glorietu. 

Tento školní rok nám také přinesl spoustu krásných změn, mateřská škola Orangery se totiž pro 
nové žáčky hodila do gala a přivítala je ve vymalovaných třídách se zbrusu novým nábytkem, hrač-
kami a  vybavením. Přibyly také odpolední kroužky, jako např. keramika, Kungfu či pěvecký sbor, 
zatímco osvědčený tenis, lego a koníci nás provází z loňska. Říjnové dny dále pokračovaly tématy 
zdravé výživy a děti si mohly ve školce užít historicky první Bramborobranní. Nezapomněli jsme ani 
na preventivní programy pro předškoláky a akci pro rodiče s dětmi – Broučkiádu. 

Co víc si pro začátek školního roku přát, než jen, aby nám podzim pokračoval v pozitivním duchu 
s veselou náladou až do zimy. Máme se totiž ještě na co těšit, ale o tom zase až příště!

 Za MŠ Orangery Bc. Adéla Frišová

ZáKLADNÍ šKOLA OrANGEry
V září přišli do školy natěšení učitelé a vychovatelé plní nápadů na různé for-
my učení, výlety, projekty… Nechtěli jsme ztratit ani jediný den, dokud ještě 
můžeme. Výlet do  Klánovického lesa, exkurze na  Karlštejn, výlet na  farmu 
do Netluk, přespávání ve škole, projektové vyučování Malá technická univer-
zita, exkurze do knihovny, tradiční Halloweenská akce s dlabáním dýní – to je 
jen zlomek akcí, které jsme pro naše žáky zorganizovali.

Navázali jsme na spolupráci s příspěvkovou organizací Oáza Dolní Počer-
nice. Nejen, že nám bylo umožněno realizovat hodiny tělesné výchovy na hři-
štích v ulici Svatoňovická, ale byli jsme pozváni i na Výstavu k výročí založení 
dolnopočernické pošty. Opět jsme s klidným svědo-
mím mohli ponechat výklad na panu Královi a jeho 
teamu. Přednáška byla přizpůsobená posluchačům. 
Byla plná informací podaných zábavnou formou. 
Překvapivé bylo, kolik exponátů se dalo vidět v  tak 

malém prostoru. Již nyní se těšíme, co pro nás Oáza 
připraví příště.

Letos se větší pozornost upíná ale také k  žákům 
pátého ročníku, neboť je čekají přijímací zkoušky 
na gymnázia a Oxfordské zkoušky z anglického jazy-

ka. Těchto zkoušek se mohu účastnit i mladší žáci, ale v předešlých letech byla 
tato možnost omezena situací spojenou s Covid. Snažíme se udržet vyučování 
v přátelské atmosféře plné objevování, ale zároveň děti ve speciálních kurzech 
připravujeme na stres spojený s absolvováním zkoušky.

Před námi je listopad, na jehož počátku se chystáme na plaveckou školu 
v přírodě, a pomalu se budeme chystat na Vánoce. Všichni to známe, přijde 
podzim a najednou jsou tu Vánoce. Věříme, že letos opět uspořádáme společ-
nou Vánoční akademii, a na tu je potřeba se pořádně připravit.

 Mgr. Barbora Honzíková 

malém prostoru. Již nyní se těšíme, co pro nás Oáza 
připraví příště.

pátého ročníku, neboť je čekají přijímací zkoušky 
na gymnázia a Oxfordské zkoušky z anglického jazy-
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JESLE OrANGEry
Máme tu září a s ním kráčí i nový školní rok a nabízí se otázka: “Copak asi zavál do jesliček zajímavé-
ho?“ Neznalý pozorovatel by mohl říci, že v září se neděje vůbec nic, ale opak je pravdou. To zdánlivé 
nicnedělání a pomalé tempo je v podstatě jedna velká výzva. Září je totiž prostor pro nové začátky, 
odloučení, ale i nové kamarády, zážitky a dobrodružství, a to musíte uznat, vyžaduje trochu prostoru 
a  času na  zpracování. Září je tedy skutečně adaptační, seznamujeme se navzájem, s  okolím (díky 
novým krásným trasám na Čerňák se nenudí ani už o něco zkušenější chodci a každý den můžeme 
vyrazit jinou cestou). Protože jsme ale medvíďata zvídavá, nedá nám to a s koncem září se přeci jen 
cítíme už trochu jistější v kramfl ecích a vystrkujeme růžky, nejdřív hezky k sousedům – kouknout 
se a ochutnat dobroty, které se přichystaly ve školce v rámci Street food festival a pak i za humna, 
na prohlídku farmy. Ta měla samozřejmě velký úspěch a medvíďata měla oči až na vrch hlavy, sice po-
třebovala chvilku na osmělení, ale pak už žádné zvířátko nenechavým ručkám neuniklo. S podzimem 
se pojí samé parádní radovánky: sbíráme kaštany, rozhazujeme listí, zpíváme samé pravdivé meteo-
rologické šlágry, jako Prší, prší a Sluníčko, sluníčko a těšíme se na Halloween, až budeme společně vy-
dlabávat dýně. To už bude ale pošmourněji a chladněji, a bude potřeba pomoci broučkům rozestlat 
postýlky, aby se jim v zimě dobře spalo. My však spát nepůjdeme a hezky jim na jaře vypovíme, o co 

všechno přišli. Akorát si přichystáme ty teplé svetříky a spol.  Hanka Musilová

rOKyTKA, počernický dětský sbor
Děti z Rokytky se od začátku září naplno vrhly do zpívání a vystupování. Přeci jen minulý rok jsme o hodně koncertů přišli, a tak jsme si 
hned z kraje nového školního roku absenci vystoupení vynahradili. 

Druhý zářijový víkend patřil našemu tradičnímu soustředění v Dolních Počernicích. Již v pátek jsme se sešli v místní základní škole, 
a tím jsme po ukázkových hodinách zahájili novou sezonu. Pramínek se zde připravoval na vystoupení v rámci slavností „Zažít město ji-
nak“ v Horních Počernicích. Rokytka nacvičovala nový repertoár a v sobotu pak zahájila festival „Babí léto“ v amfi teátru Léta Páně. Co jsme 
zpívali, a jak se vystoupení podařilo, si můžete přečíst a k tomu zhlédnout i fotografi e a další dokumentaci v Aktualitách na webu Rokytky.

Další krásnou zářijovou akcí, o které si můžete více přečíst na našem webu i s fotografi emi, je „Zažít město jinak“ v Horních Počernicích, 
kde vystoupila nejen Rokytka, ale i starší přípravné oddělení Pramínek. Samostatný program předvedly také děti, které se v létě zúčastnily 
hudebního sborového tábora v Letařovicích. 

Nejvíce se teď ale připravujeme a těšíme na provedení kantáty 
Carmina Burana 23. listopadu v Obecním domě, kterého bude Ro-
kytka součástí. Srdečně všechny zveme na tuto jedinečnou událost. 
Více informací najdete na plakátu.
 Andrea Čančarová Houfková, sbormistryně Rokytky

Prakticky každoročně monitoruje naše pracovní četa i strážníci Městské policie větve, které ze soukromých pozemků 
přesahují na veřejná prostranství, zejména na chodníky. Tohoto nepříjemného stavu si všímají i někteří naši občané, 
kteří nás na jednotlivá místa upozorňují. Jsou případy, že se chodci musí takové zeleni vyhýbat až na komunikaci, 
o (ne)průchodnosti s deštníkem ani nemluvě. Vrcholem takového stavu je spadané přezrálé ovoce na chodnících, 
které je zdrojem potravy pro vosy a další obtížný hmyz, a tím se stává i nebezpečným pro procházející chodce.

V průběhu září letošního roku byli vlastníci nemovitostí, u kterých byly přesahující větve zjištěny, vyzváni k pro-
vedení nápravy v tomto smyslu. Bohužel, ne všichni na takové výzvy reagují, takže budeme nuceni opět prostřednic-
tvím Městské policie jednotlivé případy řešit. Pro všechny strany bude takové řízení nepříjemné, takže si dovolujme 
požádat občany, kterých se tato výzva týká, aby v co nejbližší době přesahující větve odstranili.

 ÚMČ Praha – Dolní Počernice

Přesahující větve
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Vážení spoluobčané,

v poslední době bylo opět zjištěno několik případů, kdy jsou uklá-
dány různé druhy odpadů na  veřejná prostranství. Povětšině lidé 
k tomuto účelu využívají skrytá místa v přilehlé uliční zeleni, lesních 
porostech, na  mezích a  v  příkopech postranních cest apod. Ironií 
je, že vzdálenost, kterou tito lidé musí překonat k  založení černé 
skládky, se nezřídka rovná vzdálenosti do  nejbližšího sběrného 
dvora. Druhy odpadu jsou rozmanité. Pneumatiky, díly automobilů, 
domovní odpad, posekaná tráva, listí, větve, shnilé ovoce, inertní 
materiál a další. 

O této činnosti byla informována Městská policie, která zaklá-
dání černých skládek monitoruje a případné zjištěné viníky oznámí 
na úřadu naší MČ, kam budou zváni k podání vysvětlení s možností 
udělení pokuty. Rádi bychom se takovým případům vyhnuli, a pro-
to apelujeme na  občany, kterých se výše uvedený text týká, aby 
nám k nepopulárním opatřením nedávali důvod. Možnosti, jak na-
kládat s odpady, jsou všeobecně známy, a není obtížné je využívat.

 ÚMČ Praha – Dolní Počernice

Zakládání černých skládek

Sběrné dvory hl. m. Prahy v našem okolí

Podnikatelská 589, Praha – Běchovice, tel. 602 202 191
Teplárenská 5, Praha 14 – Kyje, tel. 777 301 201
Chvalkovická 3, Praha Horní Počernice, tel. 281 924 959
Pod šancemi 444/1, Praha 9 
(provozovatel Pražské služby a.s.), tel.: 284 098 581

Provozní doba:
Po–Pá  8:30 – 17:00 hod (v době letního času do 18.00 hod)
So  8:30 – 15:00 hod
Ne zavřeno 
V době státních svátků jsou sběrné dvory zavřeny.

Na  základě množících se požadavků z  řad občanů se nám na  základě na-
bídky od MPMP podařilo v naší MČ umístit začátkem října nádoby na sběr 
jedlých olejů a tuků, a to konkrétně na čtyřech stanovištích tříděného od-
padu (TO):

Nad rybníkem, V ráji, K Čihadlům, Úpická

Vychladlé použité potravinářské oleje, tuky z konzerv, ze smažení, fritování 
apod. lze slít do nepoškozené PET lahve, dobře uzavřít a vhodit do sběrné 
nádoby. Skleněné nádoby tam nepatří!

Četnost odvozu je 1x měsíčně. Pokud budou nádoby využívány a nebu-
dou v  tom bránit technické podmínky, lze nádoby postupně přiobjednat 
i na další stanoviště.

Základní informace ke sběru olejů najdete na www.tridimolej.cz

PrOČ TŘÍDÍT OLEJE?
- ZABRÁNÍTE ZANÁŠENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
- PŘEDCHÁZÍTE HAVÁRIÍM CELÉ KANALIZAČNÍ SÍTĚ
- SNIŽUJETE ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
- REDUKUJETE PRODUKCI CO2

- DÁVÁTE ODPADU ŠANCI BÝT ZNOVU UŽITEČNÝ
- ŠETŘÍTE PŘÍRODNÍ ZDROJE
 Markéta Brožová

NOVÉ NáDOBy NA SBěr JEDLýCH OLEJŮ 
na vybraných stanovištích TO

SBěr POUžITýCH
TISKOVýCH KAZET
Použité tonerové a inkoustové kazety
NEPATŘÍ DO SMěSNÉHO ODPADU

SBěrNý BOX NALEZNETE VE VCHODU DO ÚŘADU  
MČ PrAHA - DOLNÍ POČErNICE

PŘÍSTUPNý JE V ÚŘEDNÍCH HODINáCH PODATELNy

www.setriprirodu.cz

Tisková kazeta je elektroodpad,  
odevzdává se do sběrného boxu.

Odevzdané kazety jsou předávány firmám  
provádějící renovace tiskových kazet.

Odevzdanou tonerovou kazetou dojde k úspoře
671 gramů odpadu a 956 gramů emisí CO2.

Odevzdanou inkoustovou kazetou dojde k úspoře
91 gramů odpadu a 137 gramů emisí CO2.

Po, St   8-12, 13-17      Út, Čt   8-12, 13-15       Pá   8-12
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inzerce

NECHCETE ČEKAT VE FRONTÁCH NA ÚŘADECH?
Vše zajistíme za Vás rychle a spolehlivě.

NABÍZÍME:
• Registrace nového vozidla
• Převod a změna vlastníka/provozovatele
• Registrace vozidla z dovozu
• Ztráta velkého, malého TP
• Ztráta/odcizení SPZ
• Zápisy změn v registru
• Vyřazení z registru
• Vše spojené s těmito úkony – evidenční kontroly, STK + emise

Pro více informací tel.: 773 672 218

Porsche Inter Auto CZ je 100% dceřiná společnost rakouské fi rmy Porsche Holding se sídlem v Salzburgu.
V České republice poskytujeme služby pro vozy značek Audi, Seat, Volkswagen a Škoda. 
Jsme výhradním dovozcem a prodejcem luxusních vozů značek Porsche, Bentley a Lamborghini. 

Pro naši pobočku PORSCHE PRAHA-PROSEK
hledáme nové kolegy na pozice:

servisní poradce | automechanik-autotronik | autoklempíř
lakýrník-přípravář autolakovna | pracovník mycí linky

Své životopisy, v případě 
zájmu, zasílejte na 
klara.vosicka@porsche.cz

Pro více informací volejte na 
tel.: +420 286 001 713

Všechny volné pozice najdete 
na www.porsche-prosek.cz/
kariera.cz

Staň se naším novým kolegou!

Vážení čtenáři Dolnopočernického zpravodaje,
redakční rada, s ohledem na pozitivní ohlasy návštěvníků výsta-
vy „130 let pošty v Dolních Počernicích“ a na velmi kladně hod-
nocené články o  historických událostech v  naší městské části, 
se na vás obrací s prosbou, zda byste redakci našeho časopisu 
nemohli poskytnout historické fotografi e z vašich rodinných ar-
chívů. Jedná se nám zejména o zachycení historických událostí 
z celého minulého století. Historie Dolních Počernic je velmi bo-
hatá na různé události a svým způsobem odráží bohatou (a ně-
kdy i velmi složitou) historii naší země. Určitě nebude na škodu 
s těmito událostmi seznámit mladší čtenáře našeho zpravodaje, 
včetně nových obyvatel Dolních Počernic, kterých začne časem 
přibývat. Nesmíme zapomenout, že největším nepřítelem histo-
rika je čas a lidská paměť, jelikož oboje svým způsobem způso-
buje zkreslení a zapomíná na důležité děje a události. Prosíme 
tedy, pokud naleznete ve svých starých rodinných historických 
albech fotografi í nějaký zajímavý snímek, neváhejte kontaktovat 
redakci. Veškeré zapůjčené materiály v  pořádku vrátíme v  nej-
kratší možné době.
 Za redakční radu Martin Šíla

Zajímavý historický 
pohled budovy v Dolních 
Počernicích, pravděpodobně 
z 1. republiky – dokázal by 
někdo z pamětníků určit, 
o jaký dům se přesně jedná?


