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ÚVodník

Šťastné a veselé a (ne)covidové

Foto: Tomáš Jirsák Havran

Adventní čas, kdy píši toto zamyšlení, by měl být časem zklidnění,
rozjímání, dobročinnosti. Otevřu-li ale internet, tak jsem zahlcen
zprávami, kolik bylo pozitivních lidí na Covid, která nemocnice vzhledem k zahlcení nemůže ošetřovat pacienty, kteří se např. k operaci
kyčle upínali jako k naději na ukončení bolestí a nepohyblivosti.
I toto je důsledek pandemie. Je pak otázkou, do jaké míry si
za tuto situaci můžeme sami. Před více jak rokem jsme o viru a tom,
co způsobí, nevěděli nic. Neměli bychom mít iluze, že teď víme
všechno. Kdokoliv tu v souvislosti s pandemií, přijatými opatřeními, řešeními a reakcemi něco komunikuje, měl by si být vědom, že
je stále řada otázek, na které nejsou jasné odpovědi. Další faktor,
který ovlivňuje názory populace, je ten, že pandemie tu je už skoro dva roky, což je velmi dlouhá doba. Opatření byla velmi přísná
a měla velký dopad na životy lidí. Z toho pramení velká únava, ale
také všudypřítomná skepse. A nejedná se pouze o frustraci obča-
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nů, ale i autorit. Mějme na paměti, že zázračné řešení neexistuje.
Zvládnutí pandemie závisí na společné zodpovědnosti úřadů a lidí.
Velké spory mezi skupinou neočkovaných a těch, jež se očkovat
nechají, jsou marginální a mnohdy zbytečně vyhrocené. Vždy mě
fascinují některé fantasmagorické teorie tzv. „antivaxerů“. Kde byli,
když se zavádělo povinné očkování na mnoho jiných chorob? Ta
nezpochybnitelná data o benefitech očkování jako by neexistovala.
Ano, každý má osobní svobodu, ale kde je osobní zodpovědnost
vůči seniorům, nemocným lidem? Naprostá a progredující frustrace
nás zdravotníků je smutným výsledkem a zrcadlem dnešních dnů.
Rád bych věřil, že aspoň čas vánoční bude klidnější, smířlivý
a plný porozumění.
Přeji všem občanům naší městské části krásné, zdravé a spokojené Vánoce.
MUDr. Pavel Boček

Pocit klidu nám jistě přinesou procházky naší krásnou městskou částí

jednání ZmČ PraHa – dolní PoČernice

jednání radY mČ PraHa - dolní PoČernice

ZmČ Praha – dolní Počernice na svém 19. zasedání dne 18. 10.
2021

rmČ Praha – dolní Počernice na svých jednáních v období
od 5. 10. do 30. 11. 2021 m.j.

schválilo Darovací smlouvu, kterou bezúplatně převádí vlastnické
právo k pozemku parc. č. 1567/4 v k.ú. Dolní Počernice o výměře
18m² Sokolu Dolní Počernice z.s. Jedná se o pozemek pod klubovnou
tenisového oddílu.
vzalo na vědomí výsledky 10. fóra Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice a
pověřilo RMČ vypracováním návrhu opatření na odstranění jednotlivých problémů, ověřených anketou mezi občany MČ Praha – Dolní
Počernice
odvolalo Redakční radu Dolnopočernického zpravodaje
zvolilo novou RR DPZ ve složení Stehlíková Markéta, Parkanová Světla, Šíla Martin, Jirsák Tomáš, Boček Pavel
neschválilo Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině PO Oáza Dolní Počernice
- Záměr na prodej pozemku parc.č. 346/4 v k.ú. Dolní Počernice
(u domu čp. 470)

schválila
- smlouvy o pronájmu bytových a nebytových prostor v majetku
MČ
- zadávací podmínky pro výběr zhotovitele administrace VZ
na realizaci stavebních úprav čp. 26 pro spol. Petronium
- postup ve věci nápravných opatření, vyplývajících ze zprávy
o přezkoumání hospodaření MĆ v souladu s příkazem starosty
č. 2/2021
- hodnotící zprávu MA 21 za rok a Akční pán MČ MA 21 pro rok
2021
- program 19. a 20. zasedání ZMČ Praha – Dolní Počernice
- nutné opravy na majetku a zařízení MČ
- zprávu o činnosti RMČ za I. pol. 2021
- vypsání VZ na rekonstrukci objektu čp. 26
- nákup vnitřního vybavení Komunitního centra JAKO DOMA
- harmonogram a pravidla Participativního rozpočtu MČ
na r. 2022
- úpravy rozpočtu MČ pro r. 2021

souhlasila
-	s projekty na úpravy RD stavebníků a vybudování inženýrských
sítí v MČ
-	s návrhem vyhlášek HMP
-	s rozdělením odměn ředitelům a pracovníkům příspěvkových
organizací MČ
-	s přijetím darů příspěvkovým organizacím MČ
nesouhlasila
-	s udělením výjimky ze zákazu vjezdu vozidel pro soukromé firmy
-	s vyhrazením parkoviště u zdravotního centra pro nabíjecí stanici elektromobilů
-	s proplacením faktury na stavební práce na objektu č.p. 3 spol.
Počernický pivovar
-	s připojením RD na komunikaci V Záhorském z důvodu možné
dopravní kolize

-	s převzetím chodníku podél Českobrodské ul. z důvodu majetkových vztahů
rozhodla o
-	nejvýhodnější nabídce na zpracování dendrologického průzkumu zámeckého parku
-	ceně a distribuci kalendářů MČ na r. 2022
-	užším výběru názvů pro participativní rozpočet MČ na r. 2022
-	přesunutí setkání seniorů na r. 2022
-	vítězi veřejné zakázky na stavební úpravy č.p. 26 pro ACG – Real
s.r.o.
vyslovila
-	poděkování Mgr. Tomáši Jirsákovi za uspořádání lampiónového
průvodu v MČ
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 Počernice.

Kancelář starosty

informace RMČ a ZMČ

-	zadávací podmínky na výběr zhotovitele na zimní údržbu komunikací v MČ
-	zvýšení částky na poukázky pro seniory na 500Kč
-	schválila finanční pomoc rodinám zemřelých hasičů při zásahu
v Koryčanech

Přísně tajné!
Jak kdo hlasuje v dolnopočernickém zastupitelstvu, se ze zápisů
uveřejněných na stránkách úřadu nikdo nedozví. Hlasování je totiž
anonymním výčtem pro/proti/zdržel se. Jmenný záznam hlasování
je přitom standardem na magistrátě i v řadě jiných městských částí,
je součástí transparentního a veřejného jednání, ačkoliv jej zákon
o obcích nevyžaduje.
V Dolních Počernicích devítičlenná většina zastupitelstva veřejně dokladovat svá rozhodnutí odmítá. Zastupitelky paní Exnerová (ODS), paní Kratochvílová (Pro Dolní Počernice) a zastupitelé
MUDr. Boček (STAN), Mgr. et Mgr. Hartoš (ODS), Ing. Jílek (ODS),
Ing. Král (ODS), pan Stránský (ODS), Mgr. Šroubek (Pro Dolní Počernice), pan Richter (ODS) změnu, respektive posun od výčtu k jmenovitému a dohledatelnému výčtu, nepodporují.
Usnesení zastupitelstva se často týkají majetku a hospodaření, životního prostředí a územního rozvoje, přičemž některá mají
významný a dlouhodobý vliv na život v obci. Volené orgány podléhají kontrole voličů a logicky, aby mohli voliči monitoring svých
zastupitelů vykonávat, měli by mít možnost výstupy jejich činnosti
(konkrétní hlasování) sledovat, a to nikoliv jen v rámci konkrétního
veřejného jednání ZMČ, ale i zpětně. A obráceně, zvolení zástupci
potřebují mít možnost dokladovat, jak svůj mandát spravovali.
Nejedná se ale pouze o transparentnost vůči voličům, veřejnosti, širším politickým uskupením. Členové samospráv mají také trestněprávní odpovědnost vůči státu, respektive státním institucím.
Považujeme za zcela přiléhavé, že lze takovou odpovědnost nést
pouze za ta usnesení, na kterých se svým souhlasem zastupitel(ka)
podílí. Kolektivní vina, nezodpovědnost či ztráta paměti, kdo a jak
hlasoval, v anonymním záznamu, v době, kdy je možné hlasování
jmenovité a transparentní, je frustrující.
Hlasování o změně způsobu záznamu hlasování, respektive
o jmenném záznamu hlasování v Dolních Počernicích, už získává tradici. Vloni (2020) návrh neprošel dvakrát – v září (ZMČ 13)
a v prosinci (ZMČ 14). Letos jsme návrh na jmenné hlasování marně
předkládali (s podporou desítek počernických občanů) v březnu
(ZMČ 15), v květnu (ZMČ 16) a v červnu (ZMČ 17).
Tento článek byl psán k datu uzávěrky zpravodaje 1. 12. 2021.
Spoluobčanům, u kterých jsme předpokládali, že jim toto téma není
lhostejné, jsme nabídli výzvu zastupitelstvu, aby jmenný záznam

hlasování znovu projednalo na posledním letošním zasedání 6. 12.
2021. V době, kdy zpravodaj vyjde, bude již o výsledku rozhodnuto.
Pokud se alespoň někteří z jmenovaných zastupitelek a zastupitelů
rozhodnou návrh podpořit, dozvíte se v dohledné době ze zápisů
nejen „co kdy kde“ ale také „kdo jak hlasoval“. Deklarativní prohlášení v diskusi totiž ne vždy ukazují, jak a kdo nakonec zvedal ruku.
Pokud nadpoloviční většina změnu v zápisech neumožní, obrátíme
se po Novém roce s výzvou na odtajnění na vás na všechny.
Pro úplnost přikládáme text návrhu pro prosincové zastupitelstvo. Obsahuje návrh usnesení a stručnou důvodovou zprávu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice rozhoduje o úpravě jednacího řádu:
-	v oddílu IX, odstavec 1 v části „V Zápisu se uvádí“ se jako poslední
odrážka doplňuje:
„jmenné hlasování pro/proti/zdržela-zdržel se“.
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice v zápisech z hlasování uvádí
pouze počty hlasujících pro/proti/zdržela-zdržel se, aniž by šlo později
zjistit, kdo jak hlasoval. Předklad „Jmenovitý záznam hlasování“ tento
anonymizovaný způsob záznamu mění. Cílem návrhu je vůči veřejnosti dosáhnout transparentního rozhodování zastupitelstva.
Jiří Falc
Drahoslava Kráčmarová
Iva Poláčková
Pavel Vermach
Jmenný záznam hlasování Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice je
navržen v rámci projektu Transparentní radnice. Projekt byl podpořen
Nadací Via v programu Živá komunita.
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ParticiPatiVní roZPoČet mČ Praha dolní Počernice 2022
s Vámi vybraným názvem

PoČernický měŠec
navrhněte svůj projekt!
Harmonogram:
1. 12. – 28. 2. 2022
1. 3. – 30. 4. 2022
1. 5. – 31. 5. 2022
1. 6. 2022

podávání návrhů projektů
schvalování/zamítání projektů
hlasování o schválených projektech
zahájení příprav k realizaci

celková vyčleněná částka z rozpočtu: 500.000 kč
maximální náklady pro jeden projekt: 250.000 kč
Podrobnější informace: www.praha-dolní pocernice.cz
Případné dotazy: brozova@dpocernice.cz

Markéta Brožová, koordinátorka MA21

Nová stromořadí v Dolních Počernicích
Vážení spoluobčané,
v předminulém čísle (7/8) DPZ jsem vás informoval v článku, jehož
název jsem použil shodný i pro toto číslo DPZ, o připravovaných
výsadbách nových stromů. S potěšením vám mohu sdělit, že tyto
výsadby jsou již uskutečněny. Dovolím si znovu připomenout, že
všechny výsadby byly realizovány za finanční podpory Hl. m. Prahy
v rámci kampaně na podporu klimatických změn.
Kde se tedy vysazovalo? Především v Dercsényiho ul. ještě před
vstupem do nové bytové zástavby od ul. Národních hrdinů. Místo
původních 10 stromů jsme se zde rozhodli pro výsadbu 20ks v druhové skladbě Tilia cordata (lípa malolistá). Navýšení počtu stromů
nám umožnily prostorové podmínky v této ulici a finanční rezerva.
Druhé stromořadí, které bude mít jak estetický, tak protihlukový
význam, je situováno při ul. Národních hrdinů, po obou stranách
zde umístěné protihlukové gabionové zdi. Pro lepší orientaci uvá-

4

dím, že stromy jsou vysázeny v úseku naproti zdravotnímu centru
a chráněné dílně. Nalezneme zde dva druhy stromů, 19ks Celtis
ocidentalis (břestovec západní) 6ks Prunus subhirtella Autumnalis
Rosea (okrasná višeň chloupkatá).
O třetí výsadbu stromů se podělili obyvatelé Vilémovské a Jaroměřické ul. Bylo zde vysázeno celkem 11ks stromů - Prunus subhirtella Fukubana (višeň chloupkatá) a několik keřů Prunus Laurocerasus (bobkovišeň). Jedná se vesměs o okrasné třešně, které zejména
při rozkvětu zpříjemní zdejším obyvatelům okolí jejich domů.
Jsem velmi rád a vážím si toho, že zejména výsadby při ul. Národních hrdinů, Vilémovské a Jaroměřické byly iniciovány zdejšími
obyvateli a byly s nimi konzultovány při několika společných setkání, kterých jsem se v zastoupení investora, tedy naší MČ vždy rád
zúčastňoval.
Zbyněk Richter, starosta

dolnopočernick ý ULIČNÍK

2. část

V minulém čísle našeho zpravodaje jsme otiskli první část vybraných pasáží z knihy „Uličník“ od pana Miroslava Froňka, které
vypráví o historii pojmenování ulic naší městské části. V tomto čísle vyprávění o vzniku názvů pokračujeme. Určitě ale nebude
na škodu si napřed popovídat, jak vlastně názvy ulic vznikly.
Názvy ulic byly po staletí pouze zvykovou místní záležitostí. Pevně kodifikovány a povinně označeny byly až v době osvícenského
absolutismu. V Praze byly názvy ulic úředně zavedeny po sloučení
čtyř pražských měst (v roce 1784) počínaje 27. říjnem 1787, jako
nutný doplněk k domovním číslům, která byla v monarchii zavedena po roce 1770, a která orientační funkci plnila hůře než dosavadní domovní znamení.
Úředním zavedením byly všechny dosavadní názvy ulic důsledně poněmčeny. Úřední zavádění a schvalování postupně nahrazovalo spontánní vývoj názvů. Rok 1848 přinesl vlnu názvů
českých a vlasteneckých (například Václavské a Karlovo náměstí)
a překladů německých názvů do češtiny.
V roce 1857 vyšlo centrální císařské nařízení o pojmenovávání ulic a zavádění domovních čísel podle ulic (dnes nazývaných
orientační čísla). 8. října 1868 se sbor pražských obecních starších
usnesl označit pražské ulice jednotnými německo-českými plechovými tabulemi a zároveň stanovil zásadu unikátnosti názvu
dané ulice v rámci jednoho města – jinak řečeno, bylo zakázáno,
aby dvě ulice měly stejný název. Na základě tohoto usnesení byla
v Praze vytvořena zvláštní komise pro stanovení názvů ulic a náměstí. Výsledkem její práce byl „Autentický ukazatel ulic a náměstí
i čísel domovních královského hlavního města Prahy“, který z nařízení městské rady sestavil ředitel městského archivu Karel Jaromír Erben. Většina názvů z té doby byla poměrně nekonfliktní,
spor vznikl pouze o Husově jménu. Koncem 19. století přibývalo
v Praze i okolních městech (Žižkov, Vinohrady, Nusle) vlastenecky
zaměřených názvů, které byly v Praze současně kompenzovány
dalšími názvy po členech vládnoucí dynastie. V roce 1888 se národnostní spory vyhrotily, liberečtí radní například označili ulice
jen německými názvy a pražští radní naopak v nově připojených
Holešovicích umístili jen české názvy. V roce 1893 se jednojazyčné
tabulky v českých národních barvách začaly objevovat i v samotné Praze. Po soudních sporech bylo 20. dubna 1894 vyhláškou
rozhodnuto o nahrazení dvojjazyčných tabulí českými, a to v celé
Praze. 1. října 1898 správní soud toto rozhodnutí definitivně potvrdil. A jak to bylo s názvy ulic po roce 1918, si povíme zase příště.
Jana Bílka
Jan Bílek (1895–1947), člen ilegální KSČ, předseda Revolučního národního výboru v roce 1945, první předseda MNV. Zemřel tragicky
v říjnu 1947 (zachycen projíždějící lokomotivou). Původní název
U Svornosti (podle polohy u hotelu Svornost). K přejmenování došlo po připojení Dolních Počernic k Praze v roce 1974.

český katolický duchovní a národní buditel, spisovatel historických
povídek tematicky čerpajících převážně z období husitského a pobělohorského). K přejmenování došlo po připojení Dolních Počernic k Praze v roce 1974
K Zámku
Název vychází ze směru ulice, vede k dolnopočernickému zámku.
Původní název Zámecká. K přejmenování došlo po připojení Dolních Počernic k Praze v roce 1974.
Ke Hrázi
Název je odvozen od směru ulice, vede podél trati ke hrázi počernického rybníka. Původní název Zahrádkářská kolonie (původní
název odrážel existenci zahrádkářských parcel v okolí). K přejmenování došlo po při pojení Dolních Počernic k Praze v roce 1974.
Kněžická
Kněžice, ves v severních Čechách v Podkrkonoší ležící západně od Vrchlabí. Původní název Dvořákova (Antonín Dvořák
(1841−1904), český hudební skladatel období romantismu, autor
Slovanských tanců, devíti symfonií (Z nového světa), oper, např.
Rusalka, Čert a Káča, Jakobín, Dimitrij a dalších skladeb). K přejmenování došlo po připojení Dolních Počernic k Praze v roce 1974.
Po roce 1974 se ulice jmenovala Knížkova to do roku 1992 (Jaroslav
Knížek (1909−1962), zaměstnanec bývalého ÚNV, člen KSČ, politicky aktivní v 50. letech)
Kohoutovská
Kohoutov, ves ve východních Čechách ležící východně od Dvora
Králové nad Labem. K pojmenování došlo po připojení Dolních Počernic k Praze v roce 1974.
Lanžovská
Lanžov, ves ve východních Čechách ležící jihozápadně od Dvora
Králové nad Labem. Původní název Hostavická (Hostavice, původně
ves, k Praze připojeny v roce 1968, dnes součást Městské části Praha 14). K přejmenování došlo po připojení Dolních Počernic k Praze
v roce 1974.
Libotovská
Libotov, ves ve východních Čechách ležící jižně od Dvora Králové
nad Labem. Původní název Libušina (Libuše, podle legend dcera
druhého v pořadí bájných českých knížat – Kroka, která po něm nastoupila na knížecí stolec a pojala za manžela Přemysla, zakladatele

Jaroměřická
Pojmenování podle obce Jaroměřice, název navazuje na další názvy nedalekých ulic pojmenovaných podle obcí České republiky.
Pojmenována v roce 2017.
Jinolická
Jinolice, obec v Podkrkonoší. Názvy podle podkrkonošských obcí
jsou na území městské části obvyklé. Pojmenována 25. 5. 2004.
K Čihadlům
Podle pomístního názvu nedaleké lokality (zalesněného kopce).
Původní název Třebízského II (Václav Beneš Třebízský (1849−1884),
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Po 2. světové válce pracoval ve zdravotní komisi MNV. Pojmenována 11. 1. 2011.
makovská
Makov, obec v Podkrkonoší. Názvy podle podkrkonošských obcí
jsou na území městské části obvyklé. Pojmenována v roce 2004.

stejnojmenného českého panovnického rodu). K přejmenování došlo po připojení Dolních Počernic k Praze v roce 1974.
listopadová
Název odvozen od listopadových událostí v ČSSR roku 1989. Původní název ulice byl 7. listopadu, který byl zrušen v roce 1992
(7. listopad 1917, převzetí moci vojenským revolučním výborem
petrohradského sovětu v období říjnové revoluce v Rusku). Tento
původní název vznikl v době před připojením Dolních Počernic
k Praze v roce 1974.

Foto: Martin Šíla

madarova
MUDr. Zdeněk Madar (1897−1954), místně oblíbený a velmi uznávaný lékař, který celý život působil v naší obci, spolupracoval s místní organizací Červeného kříže, s oddílem kopané a oddílem hokeje.

Pokud mapujeme názvy ulic v naší městské části, můžeme narazit i na několik zajímavých věcí. Třeba na ulici Jana Bílka, která je plná zeleně, (1) nebo na nejužší
ulici (či spíše uličku) v naší městská části s názvem
Lanžovská, ve které nikde nenajdeme tabulku s jejím
jménem. (2) Nebo na dlouhou ulici Ke Hrázi, kde je tabulka s jejím názvem skrytá na nosníku železničního
mostu, což ovšem místní obyvatelé vyřešili instalací tabulky „vlastní výroby“. (3 a 4) Nebo na tabuli s názvem
ulice, která vlastně neexistuje (správný název této ulice
je Národních hrdinů). (5) A nalezneme i označení ulice, kterou bychom na seznamu ulic naší městské části
marně hledali. (6)

matěje Hůlky
Matěj Hůlka, novoměstský měšťan povýšený císařem Ferdinandem I. do šlechtického stavu, majitel nemovitostí v Dolních Počernicích. Po roce 1562 rozšířil a přestavěl zámek na renesanční sídlo.
Hůlkové byli i zakladateli zdejší známé hospody Barborky. Pojmenována 15. 5. 2018.
Převzato z knížky „Uličník“, autor Miroslav Froněk,
pro Dolnopočernický zpravodaj upravil Martin Šíla.
(pokračování v příštím čísle)
3
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abychom si rozuměli
aneb co je co V ProjektU dolní PoČernice – jiH
Byl jsem redakční radou dPZ požádán, abych objasnil některé pojmy, které jsou důležité v tématu plánované výstavby nájemního bydlení dolní Počernice – jih. je mi trochu žinantní se zhostit tohoto úkolu, protože základní informace již podal pan starosta
v čísle 2021-7/8. Pokusím se tedy objasnit některé pojmy a vysvětlit skutečnosti, které by snad nepříliš zasvěcenému čtenáři
nemusely být zcela jasné:
kde
Parc.č.1493/1: Jedná se o území o rozloze asi 18,5 ha na jihovýchodě katastru Dolních Počernic, jižně od Českobrodské ulice naproti
nákupnímu centru se supermarketem Billa a prodejnou Pro-Doma.
Je potřeba zdůraznit, že se jedná o pozemek ve vlastnictví hlavního města Prahy (HmP). V této souvislosti se také hovoří o projektu
dolní Počernice – jih, ale i o nové městské zástavbě v Dolních Počernicích, méně často i o Novém Městě Dolní Počernice. Za zmínku
stojí, že těsně s tímto územím sousedí i projekt na katastru Dubče,
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nazývaný dubeč – sever, který od zbytku Dubče odděluje Štěrboholská radiála a který tedy bude mít na budoucí Dolní Počernice
– Jih i celé Dolní Počernice velký vliv.
kdo
investor: Investorem celého projektu je majitel pozemků, tedy
HmP. Praha byty potřebuje, toto je jedno z největších území, kde je
může stavět, a protože celý projekt je součástí platného územního
plánu pro toto území, budeme se muset smířit s tím, že se stavět

bude. Stále však máme šanci konečné řešení ovlivnit, proto bychom se měli snažit co nejvíce komunikovat jak s investorem, tak
s developerem, aby výsledek byl pro dolní Počernice co nejpříznivější. Občané Dolních Počernic se mohou na PDS samozřejmě
obracet přímo, ale účinnější zřejmě bude řešit vše prostřednictvím
samosprávy. Než vyjde tento článek, bude se již dosavadními připomínkami občanů zabývat zastupitelstvo naší městské části při svém
již třetím jednání k tomuto tématu. První vyjádření ze strany samosprávy MČ tedy již bude odesláno developerovi, ale to neznamená,
že naše komunikace s ním končí. Své náměty a připomínky můžete
i nadále zasílat na adresu dolniPocernice-jih@email.cz, odkud
budou předány všem zastupitelům.

existuje již mnoho let staré, ale stále prodlužované – tedy platné –
stavební povolení. Bylo však vydáno pro původní, před asi 15 lety
vzniklé řešení výstavby, které je již nepoužitelné a od nějž se aktuální stav studie výrazně liší. PDS se však bude snažit toto stavební povolení využít s tím, že provede tzv. změnu před dokončením stavby.
Tuto část výstavby označuje PDS jako i. fázi či i. etapu.

Pds: Developerem, který má realizaci projektu Dolní Počernice –
Jih na starosti, je Pražská developerská společnost, příspěvková
organizace zřízená HMP. Nejedná se tedy o soukromého developera. Navíc jde o jeden z prvních a největší z projektů PDS, která jistě
bude usilovat o to, aby se jím mohla prezentovat. PDS doposud
projevuje poměrně vstřícný postoj a zdůrazňuje, že jí nezáleží jen
na pozitivním výsledku, ale i na příkladném zvládnutí přípravného procesu, tedy včetně komunikace s městskou částí (mČ). To
nám dává naději, že bude naše MČ v přípravě projektu respektována jako partner, jehož připomínky a náměty budou brány v úvahu
a zohledňovány.

jak
Škola: Součástí studie pro celé území je i budova základní školy
(ZŠ), jakož i další občanská vybavenost. PDS zmiňovala MŠ, kroužky, kulturní či společenský dům, ordinace lékařů aj. Nejkonkrétnější
specifikace se týkají budovy ZŠ, s ostatním se počítá, ale konkrétní
umístění a řešení se stále vyvíjejí. Pro naši obec je však důležité, že
stavba budovy ZŠ není zahrnuta v i. fázi, kterou zmiňuji výše. To
by znamenalo, že děti z nově postavených nájemních domů I. fáze
nebudou mít několik let školu, takže by je musela přijmout naše
současná ZŠ. Můžeme doufat, že ta už bude v té době v nových
budovách, ale i jejich kapacita s takovým nárůstem počtu žáků nepočítá. U ostatní občanské vybavenosti, která by do I. fáze nebyla
zahrnuta, hrozí obdobný problém.

co
nájemní byty: Jak už z výše uvedeného vyplývá, plánuje HMP
na tomto území stavět především byty. Má se jednat o byty nájemní, tedy nikoli k prodeji. Cílovou skupinou mají být zejména tzv.
preferované profese, což jsou lidé, vykonávající zaměstnání, která
jsou pro HMP důležitá – zdravotníci, učitelé, policisté, hasiči, státní
úředníci, zaměstnanci služeb apod. Podle představených odhadů
by těchto obyvatel v projektu Dolní Počernice – Jih mělo být asi
1 900. Mnohé skutečnosti však naznačují, že by jich ve skutečnosti
mohlo být ještě více. A k tomu je třeba ještě připočíst minimálně
stejně početné obyvatele okolní výstavby, zejména projektu Dubeč
– Sever, kteří budou – jak už zmíněno – od Dubče odděleni Štěrboholskou radiálou. Půjde tedy o radikální nárůst počtu obyvatel
Dolních Počernic a okolí. (Dolní Počernice mají aktuálně něco přes
2 700 obyvatel.)

termín: Termín zahájení výstavby není ani u I. fáze ještě známý. Závisí to na mnoha okolnostech, ale je jasné, že k zahájení prací dojde nejdříve v řádu jednotek let. Velkou roli zde může sehrát mj.
i výsledek voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy (ZHMP)
na podzim příštího roku a postoj nového vedení města.

Je logické, že souslednost bytové výstavby a výstavby ZŠ a další
občanské vybavenosti se stala jednou z hlavních připomínek naší
MČ. Ale je jich mnohem více. Na jiném místě tohoto čísla v rubrice Otázka pro zastupitele si můžete přečíst stručná vyjádření našich
zastupitelů k tomuto projektu. Pokud by Vás zajímalo více podrobností, najdete na webových stránkách naší mČ stenografické
zápisy z obou prezentací Objemové studie PDS s následnými diskusemi i z dalších jednání zastupitelstva k této problematice. Ve veřejné facebookové skupině facebook.com/groups/dPjih, kde toto
téma již více než čtvrt roku diskutují občané, najdete také množství
podkladů a odkazů na informace.
Tomáš V. F. Jirsák Havran

objemová (zastavovací) studie: Na jednání
zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice
v květnu a na veřejné prezentaci v říjnu představila PDS objemovou studii, což bychom
mohli zjednodušeně popsat jako již poměrně konkrétní ideu využití daného území
včetně umístění a velikostí budov, ulic, parků
apod. Nejedná se ale ještě o detailní architektonický projekt. Objemová studie se neustále vyvíjí, mj. i s ohledem na připomínky,
které zazněly na výše zmíněných prezentacích ze strany zastupitelů a obyvatel Dolních
Počernic. Podrobnější informace o objemové studii jsou k dispozici na dolnopočernické
radnici. Pan starosta nabídl, že s nimi zájemce rád seznámí.
kdY
stavební povolení: Pro výstavbu na části
pozemku o rozloze asi 5,5 ha (tedy na téměř třetině celého území), která nejblíže
přiléhá k současnému obracišti autobusů,
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naši zastupitelé

ZASTUPITELÉ ODPOVÍDAJÍ
Jaký je Váš názor na Objemovou ověřovací studii PDS,
p. o. plánované výstavby na pozemcích HMP naproti
prodejnám Billa a PRO-DOMA?

MUDr. Pavel Boček, STAN
Můj názor na studii je v obecné rodině kladný. Je
vypracovaná s ohledem na místo, rozhodně by
neměla narušovat vesnický charakter naší MČ.
O připomínkách a námětech ke studii bylo popsáno našimi zastupiteli mnoho stránek. Pro mě
je zásadní jasně vyřešená dopravní obslužnost,
jež by nezvyšovala dopravní zatíženost naší městské části, vyvážený
poměr zeleně k zastavěné části a další školská zařízení.

Danka Exnerová, ODS
K plánované výstavbě na pozemcích HMP naproti prodejnám Billa a PRO-DOMA nejsem zcela
nakloněna, pro naši městskou část to nebude přínosem, ale zátěží. Zcela se změní charakter a ráz
obce. Zvýšením počtu obyvatel přijde i nárůst
dopravy, bude ovlivněn život obyvatel přilehlých
ulic, zejména ulice U Konečné, bude se muset dořešit občanská vybavenost a další. Na zasedání zastupitelstva 6. 12. 2021 se budeme
opět touto záležitosti zabývat a požadovat, aby do řešení urbanistické studie byly zahrnuty požadavky, které vzešly od obyvatel MČ,
zastupitelstva MČ a vedení obce.

Ing. Jiří Falc, DOLNÍ 2018
Investor prezentoval Objemovou ověřovací studii
PDS, která je však pouze studií a nedala nám odpovědi na všechny otázky, ani nemohla dát garance, že prezentované údaje budou výstavbou
naplněny. Pro mě osobně je důležité zachování
rázu naší městské části s vyváženým poměrem
zastavěných a zelených ploch. Jistě kvalitním prvkem byla prezentovaná decentralizace služeb, která může napomoci vybudování
místa pro setkávání a kvalitní život. Velmi důležité je zajištění občanské vybavenosti odpovídající nárůstu obyvatel a vyřešení dopravní situace, která je v naší městské části neustálým problémem.
Celé území je významnou rozvojovou lokalitou Prahy a věřím,
že investor bude osvícený a ukáže developerům přístup hodný následování při plánování i vlastní výstavbě.

Mgr. et Mgr. Petr Hartoš, ODS
Jen máloco se dotkne našich životů více než projekt HMP. Jaké má priority Pražská developerská
společnost řešící výstavbu?
1. Lidské měřítko 2. Urbanistická a architektonická kvalita 3. Soulad s lokalitou 4. Hospodárnost
5. Důraz na kvalitu
Osobně si myslím, že žádná z priorit nevychází na sto procent.
O souladu s lokalitou nemůže být ani řeč. Již dnes máme omezenou
kapacitu zdravotních a školských zařízení. Ptal jsem se, kdo vlastně bude v nájemních bytech žít. Mělo by jít o preferované profese
(např. učitelky a strážníci), ale rozhodne Odbor sociálních věcí HMP.
Pečlivě si tedy hlídejme výškové parametry, dopravní propojení, ale
také posílení občanské vybavenosti a zmíněné složení nájemníků.
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Ing. Tomáš Jílek, ODS
Touto výstavbou připravovanou hl. městem
bude výrazně ovlivněn život a ráz naší městské
části. Z urbanistického hlediska proto musí předmětná výstavba co nejvíce odpovídat charakteru
Dolních Počernic, a to i z hlediska přiměřeného
počtu nových obyvatel. Zároveň je nezbytné, aby
v jejím rámci byly realizovány i odpovídající objekty občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury. V rámci přípravy a projednávání
tohoto záměru musíme bezpodmínečně trvat na realizaci těchto
podmiňujících staveb již v první fázi výstavby. Jedná se především
o základní i mateřskou školu, zdravotní středisko, obchodní vybavenost atd. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dopravní obslužnosti,
včetně dostavby SOKP a obchvatu Běchovic.

Mgr. Tomáš V. F. Jirsák, KDU-ČSL
Založil jsem facebookovou skupinu facebook.
com/groups/DPJih, kde jsem zveřejnil prezentaci studie a kde mohou spoluobčané diskutovat
své názory na ni a navrhovat změny, doplnění ap. Tam jsem podrobně popsal svůj pohled.
Obecně mi vadí, že by se měl počet obyvatel DP
zdvojnásobit. Ale i kdyby, mám mnoho připomínek k současné
studii: výstavba školy a další obč. vybavenosti časově zaostává
za bytovou; v ulicích chybí zeleň, je spíše ve dvorcích; málo parkovacích míst; ne(vy)řešeno dostatečné komunikační, urbanistické
i sociální propojení se současnou obcí; špatná dopr. obslužnost;
hl. silnice vedou skrz zástavbu; chybí projekt ZUŠ; a mnoho dalšího. Naštěstí se o tom všem dá, tedy MUSÍ s developerem jednat.

PhDr. Drahoslava Kráčmarová, Ph.D.,
DOLNÍ 2018
Urbanistická studie má pro další vývoj výstavby
na rozsáhlém pozemku města zásadní význam, protože se od ní odvíjí další fáze projektové přípravy.
Velmi mě těší zájem občanů o projekt – kvituji hojnou účast veřejnosti při úvodní prezentaci
a při veřejném projednání se zástupci investora.
Ztotožňuji se s návrhem pro stanovisko městské části, které publikovali v DPZ 7/8 2021 doc. Poláčková a dr. Vermach, a vážím si
úsilí, které tomu věnovali.
Věřím, že pokud se podaří udržet součinnost celé naší obce,
můžou být „nové Počernice“ vhodným doplněním Počernic stávajících – že se podaří udržet zelený ráz celku, zajistit dostatečnou
občanskou vybavenost a vhodně navrhnout dopravní obslužnost.

Ing. Miloslav Král, ODS
Je samozřejmé, že jakákoliv větší zástavba na našem katastru vzbuzuje u občanů velké emoce.
PDS nám ve dvou prezentacích v Hotelu Svornost
představila svoji verzi výstavby a občané, které to
zajímalo, mohli vznášet svoje připomínky.
Z jednání byl pořízen stenografický záznam.
Připomínky našeho zastupitelstva budou jistě několikastránkové.
Z mého hlediska jsou důležité dvě věci:
– za prvé, aby byla vybudována komunikace „Nová Úpická „ jako
spojka mezi ulicí Českobrodskou a Národních hrdinů
– za druhé, aby se již v první etapě započalo s výstavbou druhé ZŠ
pro jižní část Dolních Počernic.

JUDr. Petr Kšáda, STAN
Pražská developerská společnost a.s. představila veřejnosti svou studii 20. října 2021. Jedná se
o materiál, který se průběžně vyvíjí. Jde o plánování významného a zásadního rozvoje naší městské části. To, že PDS své záměry uvedeným způsobem konzultuje s veřejností, považuji za správné.
Dá se tak předejít případným konfliktům. Navržený projekt působí
hezky. Pro mě je důležité splnění požadavku na nižší výšku nově
plánované výstavby tam, kde se bude dotýkat stávající rodinné zástavby. Chtěl bych, aby plánovaná výstavba plynulým způsobem
navázala na domy v ulici U Konečné. Například zvětšením odstupu,
ještě větším snížením výšky nově navrhovaných budov, tvarovou
kompozicí, nebo jinými vhodnými prostředky.

doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová,
Ph.D., DOLNÍ 2018
Ačkoliv studie vypadá na papíře i pěkně, stále
nemám dostatek informací k tomu, aby byl můj
názor podložen daty a nikoliv jen dojmy. Obecně jsem ráda, že pražská orná půda nebude jen
zastavěna obřím sídlištěm a zalita betonem, ale
že do MČ snad přibyde i tolik potřebná škola, školka, obchody
a služby. Věřím, že celé Nové Počernice budou moderní, veskrze
zelené, ekologické, pulsující, přátelské ke sportu i setkávání, a že
Českobrodská přestane konečně fungovat jako tranzitní městská
stoka, ze které chce každý rychle pryč, ale stane se z ní, díky nové
čtvrti, zpřítomňující avenue, inspirující a lákající k objevování okolí,
procházkám a zastavení se. A Dolní Počernice tak i místem, kde by
chtěl žít každý.

Zbyněk Richter, ODS
Výstavba nájemního bydlení HMP má probíhat
na pozemku 1493/1 dle platného územního plánu. Málokdo však ví, že v 70tých letech minulého
století jezdil po Praze autobus s tehdejší politickou reprezentací a vytipovával pozemky, vhodné k výstavbě sídlišť. V případě Dolních Počernic
hrozilo, že zde vznikne sídliště až pro 50tis. obyvatel. Myslím, že můžeme být rádi, že k tomuto záměru nedošlo a že nám PDS představila studii, která dodržuje regulativy územního plánu a je dle mého
názoru pro naši MČ za splnění určitých podmínek naší samosprávy
přijatelná.

Mgr. Jan Šroubek,
PRO Dolní Počernice
Myslím, že stavět na orné půdě je neuvážené.
V Dolních Počernicích máme dva tzv. „brownfieldy“ (nevyužité bývalé zemědělské objekty,
pozemky). Jedná se o pozemek bývalé „sušičky“
v majetku hl. města Prahy. Dnes na křižovatce ul.
Dercsényiho a ul. Národních hrdinů o rozloze cca 10 tis. m2 určený
pro bytovou výstavbu. A další „brownfield“ svého druhu je statek
čp. 4 v ulici Nad Rybníkem. Objekt ve vlastnictví hl. města Prahy
dlouhá léta hledá smysluplné využití. Aktuálně vzniká v části tohoto areálu projektová dokumentace, k využití na zdravotní ordinace a ve spojení s touto myšlenkou se nabízí přestavba na nájemní
bydlení pro lidi s tzv. preferovaným zaměstnáním (učitelé, policie,
zdravotníci...), tak jak uvádí Pražská developerská společnost. Mám
dojem, že bychom měli nejdříve využít všechny stávající nevyužité
objekty a pozemky, než začneme stavět takto velký developerský
projekt na volném prostranství.

Ing. Pavel Vermach, Ph.D.,
DOLNÍ 2018
Co si myslím o výstavbě Pražské developerské
společnosti, jsem již podrobně popsal společně
s doc. Poláčkovou v Dolnopočernickém zpravodaji letos v létě. Koho to bude zajímat, může se
vrátit k článku „Projekt Počernice – jih“ v DPZ 7/8
na straně 4.
Ještě důležitější, než co si o záměru výstavby myslíme, ale je,
jak se naše postoje promítnou do výsledné realizace. Investorem
rozsáhlého souboru staveb je hl. m. Praha, na kterém je městská
část finančně závislá. Tato instituce se rozhodla na svém vlastním
pozemku postavit byty a provede to nejefektivnějším způsobem.
Limitována bude zejména platným územním plánem. Našim hlavním úkolem je vyjednat v začínajícím procesu pro městskou část
přijatelné podmínky.
Všichni zastupitelé naší MČ byli osloveni, někteří nám svou
odpověď nezaslali.
Pokud vás zaujalo vyjádření některého ze zastupitelů a rádi byste získali doplňující informace, obraťte se přímo na autora příspěvku.
Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách
https://praha-dolnipocernice.cz/zastupitele-mc

Redakční rada DPZ

Petr Stránský, ODS
Tato objemová studie částečně nahrazuje původní dokumentaci s viladomy, nejsem urbanista abych dokázal posoudit, co je přínosnější,
tedy zda jsou lepší patrové viladomy, či plošnější domky. Podstatné je, aby výstavba probíhala
s občanskou vybaveností, tedy aby stavebník
měl s bydlením i závazek na stavbu služeb a dopravy včetně s tím
spojených otázek. Všichni asi tušíme, že např. výstavba nové ZŠ
(ale nejen její) je klíč k dalšímu rozvoji naší MČ. Co je z mého pohledu také významné, je vlastnictví. Zde preferuji osobní, případně družstevní vztah před nájemním. Nájemní praxe nedává do budoucna takové záruky pro udržení charakteru současné struktury
bydlení.
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svatý josef ze sparťanské dvorany slávy
Vánoční čas byl v dolních Počernicích po léta spojen s živým betlémem. a k dolnopočernickému živému betlému patřil takřka
neodmyslitelně typický ladovský josef v podání jakuba rumla. kdo ho nezná osobně, mohl by už podle příjmení tušit, že popovídání s ním bude zajímavé, kdo ho zná, nepochybuje. a proto Vám do tohoto vánočního čísla přináším rozhovor právě s tímto
dolnopočerničákem. není sice zdejším rodákem, ale naše krásná obec mu učarovala již před více než 30 lety, kdy získal a začal
rekonstruovat drážní domek mezi tratí a Českobrodskou ulicí. V něm jsem hned zkraje letošního adventu seděl v kuchyňce u malého stolku, před oknem plným nádherných orchidejí hořela vonná svíčka a naproti mně se usmíval svatý josef v červené mikině.
Jakube, jak a kdy ty ses vlastně
dostal do Dolních Počernic?
My jsme tenhle baráček dostali
od dráhy do pronájmu v osmanebo sedma-osmdesátém, protože manželka léta pracovala
na dráze. Byla to úplná ruina, zřícenina. Takže se dráhy s námi dohodly, že domek společně dáme
do pořádku, i finančně že nám nějak pomůžou. Problém byl v tom,
že to bylo v nejhorším období
Charty, kdy se všechno dávalo dohromady a spělo k revoluci. Takže
jsme dům asi tři roky opravovali
a nastěhovali se sem až v jednadevadesátém.
A tehdy já jsem získal silný vztah k Dolním
Počernicím a začal jsem hned pracovat v zastupitelstvu a ve výborech – to bylo ještě za Nožičky
(bývalý starosta Ing. Josef Nožička, CSc. – pozn.
aut.). Ta vesnice nás prostě chytla. Manželka začala spolupracovat s maminkami ve školce, pořádaly brigády. Moc nás to bavilo a byla to dobrá
etapa, protože jsme poznali Počernice, jak se postupně od revoluce
měnily až do dneška.
Tvůj tatínek byl politicky velmi angažovaná osoba. Nejdříve
v KSČ, po roce 1968 byl vyhozen, podepsal Chartu 77 a byl aktivní v disentu. Bratr Jan byl politicky také velmi exponovaný, také
chartista a disident. A jak to bylo s tebou?
Já jsem měl politickou angažovanost v podstatě vrozenou. Bylo
to jednak atmosférou v rodině – jsem z novinářské rodiny – táta
i maminka byli novináři, jednak jsem – byť teprve čtrnáctiletý – už
velmi intenzivně prožíval okupaci v osmašedesátém. Rodiče tehdy
dostali nabídku vystěhovat se do Argentiny, kde by táta mohl dělat
reportéra, ale my jsme se s bráchou – tomu bylo tenkrát šestnáct –
zasekli, že nikam nepůjdeme. Takže jsme tu zůstali, rodiče se nějak
přizpůsobili, ale mě už nevzali na střední školu, takže jsem se musel
jít učit tiskařem. Říkal jsem si, že když už nemůžu psát, budu mít alespoň blízko k tisku. Naučil jsem se pracovat na knihtiskových strojích a docela mě to bavilo. Dneska už je to všechno jiné, ale mně se
to tenkrát hodilo. Když jsem se vrátil z vojny na Slovensku, kam mě
poslali, abych byl co nejdále, byl rok sedmdesát sedm, takže jsme
s tátou a bráchou podepsali Chartu a už se to všechno vezlo. Tátu
i bráchu potom zavřeli, takže maminka všechno obstarávala. A museli jsme s maminkou vypravovat dvoje balíčky, dvoje povolenky
a dvoje návštěvy – no, nebyla to tenkrát legrace.
Vím že v některých disidentských rodinách – třeba Bendovi to
tak měli – se muž politicky angažoval, zatímco jeho manželka
se do ničeho moc nemíchala, aby v případě zatčení nebo zavření
manžela mohla obstarat rodinu. Také jste to tak měli?
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Já jsem byl taky víc v utajení, nechtěl jsem nikde vylézat a spíš jsem
dělal takového poslíčka – rozvážel jsem tiskoviny, měl jsem schůzky s různými agenty, a hlavně jsem měl na starosti zahraničí. Takže
jsem volal často do Hlasu Ameriky do Svobodné Evropy, Tigridovi
do Francie. Všechno jsem to sjednával – ty různé dodávky samizdatů a podobně. Ale jednou vznikl průšvih, když v jednaosmdesátém
chytli na hranicích jeden kamión, ve kterém se převážela zakázaná literatura. A podle nějakých kódů zjistili konkrétní jména, takže
kromě dvou kluků, kteří to převáželi, tenkrát zavřeli třeba i Jiřinu
Šiklovou, Evu Kantůrkovou a další. Tehdy jim hrozilo za podvracení
republiky až devět let. Ale pak se to nějak vyřešilo a pustili je na základě zásahu paní Thatcherové a pana Mitterranda.
Vím z vlastní zkušenosti i ze svého okolí, že disidentská činnost
měla velmi silný dopad na rodinný život. Vnímal jsi to také tak?
Samozřejmě. My jsme bydleli ve Vršovicích v bytě 2+1, ale tam byla
pak i redakce Lidových novin, které se tatínek rozhodl obnovit, tam
byla vlastně centrála Charty, tam se sjížděli ti různí Havlové a Dienstbierové i se svými „ochrankami“ (sledující příslušníci bezpečnosti
– pozn. aut.), takže se tam pořád něco dělo. V roce 1986 jsem se oženil. Manželka byla z Karlových Varů, tak jsme chtěli uspořádat svatbu tam, aby všude nebyli policajti, ale nakonec se tam sjeli všichni
naši kamarádi, takže i policie. Měli jsme tak svatbu mezi šestsettřináctkami (Tatra 613, luxusní vozidlo té doby, využívané částečně
i různými složkami Sboru národní bezpečnosti). I potom jsme ještě
krátce bydleli u rodičů, ale už to bylo neúnosné, proto jsme se přestěhovali sem do Dolních Počernic a tady byl najednou krásný klid.
Tatínek i bratr Jan se po roce 1989 uplatnili ve vysoké politice. Ty
jsi tedy ale šel už jinou cestou?
Ano, já jsem byl šťastný, že jsem nějak pomohl – nebo my jsme pomohli – tady docílit svobody: že se může jezdit ven, studovat a volně se pohybovat. Ale cítil jsem, že dál už by mě to prostředí politiky
semlelo. A když jsem pak viděl, jak někteří kamarádi z Charty se

Jan, Jakub a Jiří Rumlovi s Václavem Havlem

cpali nahoru, a když jsem se pak dozvěděl co vyváděli třeba Vondra
nebo Mlynář, což byli naši kamarádi, bylo to dost nechutné a mně
se z toho dělalo špatně.
Brácha ještě zůstal, ten to nějak přečkal. Likvidoval komunistické ministerstvo vnitra. A mohu říct, že se nikdy nijak nezpronevěřil,
nenechal se zkorumpovat, choval se slušně. Ale mě už to nebavilo.
Vydali jste se tedy každý jiným směrem. Jak spolu po tolika letech
odlišných životních cest vycházíte.
Vycházíme dobře, voláme si pravidelně a zrovna teď ve čtvrtek se
máme sejít tady U Koníčků celá část rodu. Ale on už se taky trochu
uklidil do ústraní, už nikam nekandiduje. Ostatně já jsem mu řekl, že
jestli bude ještě kandidovat, tak s ním nebudu mluvit.
Jan tedy vydržel v politice vlastně 30 let, zatímco ty ses po revoluci začal věnovat své vášni – sportu.
Ano, já jsem od malička lítal v politice, ale zároveň jsem měl moc rád
fotbal, který jsem od dětství hrál. Ale na vojně – byl jsem brankář –
mi bohužel poranili páteř, tak jsem hned začal dělat trenéra. To mě
ohromně těšilo. A dokonce po vojně jsem se dostal do Slavie a dělal
jsem trenéra mladším žákům. Jenomže pak se provalila Charta, kterou jsem taky podepsal, takže ze Slavie mě vyhodili, protože nebylo
žádoucí, abych ideově ovlivňoval mládež. Skončil jsem tedy v malých klubech, kde jsem sice měl smlouvu na trénování chlapů, ale
ve skutečnosti jsem dál na černo trénoval mládež.
Hned po revoluci jsem pak sháněl možnost si doplnit trenérské
vzdělání. Tenkrát na Fakultě tělesné výchovy otevírali experimentálně tříletý cyklus pro trenéry mládeže – profesionály. Trenérský titul,
který tak člověk získal, splňoval mezinárodní normy a platil pro celou Evropu. A když jsem to po třech letech vystudoval, oslovila mě
náhodou Sparta. Šel jsem tam tedy trénovat mládež a zůstal jsem
tam třicet let. Takže to byla taková pěkná druhá půlka života.
Půlku života jsi tedy ty – Slávista spojil se Spartou?
Je to tak. Sparta mě živila, i když já jsem Spartu nikdy neměl moc
rád. Vyrůstal jsem ve Vršovicích, takže to byla Slavie, Bohemka. Ale
ze Slavie mě vyhodili…!
A Mach, který tenkrát vlastnil Spartu, to bylo jméno (Petr Mach,
1966, podnikatel a sponzor ODS – pozn. aut.). Byl to zhýralý podnikatel, ale pro mládež chtěl něco udělat. Takže já mám za těch třicet
let na kontě nějaké tisícovky hráčů. Z toho jich třeba 500 je výborných a 100 jich je nejlepších. Jsou po celé republice i v zahraničí.
Zrovna včera jsem koukal na Spartu s Libercem a na tom hřišti hrálo
celkově asi deset mých odchovanců. Tak to má člověk radost.
Sparta byla zejména v devadesátých letech spojena s různými
prapodivnými osobnostmi a machinacemi. To ti nevadilo?
Vadilo, ale já jsem s tím nemohl nic udělat. Byl jsem jen řadový trenér mládeže. Konzultoval jsem to i s bráchou, protože ten Mach
prováděl všelijaké věci. Pak mu ale dokonce Klaus otevíral stadion.
No a nakonec ho zavřeli. Tak to v té době chodilo. S někým se spojili,
něco se legálně nebo nelegálně vyvedlo, a pak ho odkopli. Mach to
naštěstí ještě před zavřením stačil prodat Slovákům. To už pak byl
stát ve státě. Tenkrát sem Rezeš (Alexandr Rezeš, 1948–2002, slovenský miliardář a politik – pozn. aut.) létal letadlem s deseti auty.
Bylo to úplně nechutné. Pak přicházeli další majitelé, ale co já s tím
mohl dělat? Oni byli svrchovaní akcionáři.
Mě bavilo věnovat se těm dětem. Třeba jsem prosadil, že se postavilo tréninkové centrum na Strahově, když se tehdy prodal stadion Evžena Rošického. Máme tam osm hřišť a svého času to bývalo
nejlepší tréninkové centrum v Evropě.

Jak se díváš na současný stav českého fotbalu? Připadá mi, že se
v posledních letech spíš, než o sportu mluví hlavně o tom, kde kdo
koho uplatil, kde kdo jak zneužíval dotace do sportu a podobně.
Do sportu se dostala nezdravá komerce. Hráči zbytečně vydělávají
miliony. A další věc jsou ti agenti nebo manažeři. První přišel tenkrát s Rosickým a „propásl“ ho až do Dortmundu, ale teď jsou všude. A oni jsou to, kdo ovlivňují maminky a slibují jim, že kluk bude
hrát v zahraničí a bude nejlepší. Ale když se klukovi něco nepovede
nebo se zraní, agent se o něj přestane zajímat. A kluk zůstane ztracený, bez vzdělání. Proto my jsme tehdy s paní Bouškovou ze Sparty
měli i sociální program, v němž jsme se snažili, aby si ti kluci udělali
maturitu nebo se alespoň vyučili.
Ale dnes se ten přístup pronáší i do hry. Sice se všechno sleduje
– kolik kdo naběhá metrů, jakou má tepovou frekvenci a podobně,
ale ten hráč se vůbec nerealizuje. Je to jen taková skleníková postava. Rozdíl je také v tom, že dříve si kluci po tréninku ještě šli třeba
na hodinku zakopat. Dnes přijdou fotbalisti na fázový trénink, stráví
tam určený čas, pak odejdou domů a o fotbal se nezajímají. A z toho
pak plynou ty chyby v technice, citu a fotbalovém myšlení. Oni musejí mít ten míč okopaný, což může být jedině, když s ním po tréninku ještě kopeš do zdi nebo se trefuješ do brány nebo si zlepšuješ
techniku. Ale na Zátopkovo „Když nemůžeš, přidej!“ už dnes nikdo
nedá. Odráží se to pak i ve hře, včetně naší reprezentace – na to se
nedá koukat.
Přijedou se za tebou někdy někteří tví odchovanci podívat?
Spíš jedu já za nimi na Strahov podívat se na nějaké zápasy. Ale mně
ten dnešní fotbal moc nebaví. Je to strašně agresivní. Už se nehraje
fotbal, ale jen se počítají fauly a zranění, ne-li mrtví. To mi spíš leze
na nervy, ale zajímám se, to ano.
Sparta tě vloni za tvé dlouholeté působení v roli trenéra mládeže
uvedla do Dvorany slávy. Znamená to tvůj konec u fotbalu?
Po tom, co na FAČRu po Peltovi a po Bergrovi jakoby vymetli ten
Augiášův chlív, přemlouvali mě taky, abych do toho ještě šel. Ale já
jsem jim řekl, že už jsem udělal pro naši zemi dost, ač to možná zní
nevhodně. Já už nemůžu pracovat ve falešném prostředí. Ta atmosféra je všude nepříjemná. Vnímám to i na Spartě, když tam občas
zajdu.
Vím, že ses dal na psaní knih, takže to je teď činnost, které se nejvíc věnuješ?
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V článku jsou použita fota z archivu Jakuba Rumla, Tomáše Jirsáka
a foto se svolením AC Sparta Praha fotbal, a. s.

Určitě! To tam napiš a přidej k tomu můj e-mail: Ruml.Jakub@email.
cz. Ať se mi lidé klidně ozvou a určitě se domluvíme. Ostatně by to
mohlo zafungovat i jako jakási propagace mé knížky.
Už se na ni moc těším, protože tam jsou zobrazeny i Dolní Počernice – od osmdesátého sedmého, kdy jsme se sem nastěhovali.
Jsou tam vypíchnuté sousedské vztahy, různé krásné akce, co tady
dělal POČIN nebo úřad. Se Zbyňkem Richterem jsme kamarádi, kulturu ještě tehdy měla na starosti paní Václavková – zlatá ženská. Ty
akce nás bavily a rádi jsme se zapojili a aktivně účastnili.
Také jsem už před mnoha lety představil vedení obce svého kamaráda a svědka svatby Miloše Novotného a jeho grafické studio
Citadela, které se pak po léta staralo o grafické zpracování, sazbu
a tisk Dolnopočernického zpravodaje a také dvou knih o Dolních
Počernicích. Bohužel Miloš letos v březnu zemřel.

Mám ještě jednoho staršího bratra Jirku, z tátova prvního manželství. To je moc fajn člověk, zajímá se o kameny – je mineralog. Má
v Londýnské ulici největší mineralogické muzeum. A tenhle brácha
mi právě pomáhá s knihou. Jednu knížku už jsem napsal a druhou
právě píšu – ta bude o Spartě a o trénování mládeže. Ta první kniha je o dvaceti letech totality a o Chartě. Jmenuje se Vzpomínky
disidenta. Původně měla vyjít už teď, ale ukázalo se, že není papír,
takže se to nestačí vytisknout. A já jsem nakonec rád, že nevyjde
před Vánoci, ale až na jaře, protože teď toho vychází moc a kniha
by zapadla. Slíbil jsem už paní Parkanové, že pak jeden výtisk věnuji
zdejší knihovně.
Snažil jsem se to psát sice uměleckou, ale zároveň zábavnou
formou. Je tam hodně příhod ze života Charty a o těch zajímavých
lidech se kterými jsme se tenkrát setkávali. Vzpomínám si, že Václav
Klaus někde řekl, že disidenti byli jen takový póvl. Ano, byli jsme póvl
– „ztroskotanci a samozvanci“ (narážka na kritický článek Rudého
práva z 12. ledna 1977), byla mezi námi řada „mániček“, ale zároveň
taky kněží, filozofů, právníků, historiků – docela fajn společnost, lidi,
se kterými se dnes člověk jen tak nesetká. A tito lidé dávali dohromady tu revoluci v roce 1989. Vybavuji si znovu všechny příhody, hraji si
s příběhy, prohrabuji se fotkami a sestavuji z toho vyprávění.
Mám dojem, že by ta kniha mohla sloužit i jako taková veselá
učebnice. Tomu bych byl rád, protože při různých besedách zjišťuji,
že děti mají o naší nedávné historii jen velmi slabé nebo žádné znalosti. I když v poslední době mě ohromně nadchla skupina kluků,
která mě zpovídala pro Paměť národa, a ti byli dost informovaní.
Těší mě, když mohu dětem o Chartě i Spartě vyprávět, protože zejména ty dnes už historické události jsou důležité, ale mnohé děti
se v nich vůbec neorientují.
Rozumím tomu správně, že jsi ochoten přijít na besedu třeba
do nějaké školy nebo jiného dětského kolektivu?

Vzpomínáme
S bolestí a smutkem v srdci, ale zároveň s milými vzpomínkami
na jeho několikaleté působení na Dolnopočernických farmářských
trzích musíme oznámit odchod pana Milana Mináče z tohoto světa.
Bude nám chybět jeho veselý hlas, kterým lákal kolemjdoucí
na ochutnávky svých vlastnoručně vyráběných oplatek a dalších dobrot. Uměl svým zákazníkům a především dětem poutavě
vysvětlit, jak se co vyrábí a umožnil jim to na místě i vyzkoušet
a ochutnat.
Panu Mináčovi přejeme věčný klid tam někde nahoře a jeho
rodině hodně sil k překonání ztráty milovaného člověka.
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Ano, o tom jsme ve Zpravodaji informovali. A číslo, v němž vyjde
tento rozhovor bude posledním, které zpracovává studio Citadela, takže se tím kruh krásně uzavírá.
Ale svou zmínkou, že tě bavilo se účastnit zdejších veřejných
aktivit jsi mi – fotbalovou terminologií řečeno – krásně nahrál
na další dotaz, protože, kdo žije v Dolních Počernicích alespoň 5
let, musí si tě při náhodném setkání nutně spojovat s Josefem a živým betlémem. Jaký je to pocit? Vždyť už to je hezká řádka let, co
se této role nezastupitelně ujímáš.
Nějakých dvacet let. Myslím, že jsem asi dvakrát vynechal. Moc mě
to bavilo. Vždyť jen kolik dětí v roli Ježíška mi prošlo rukama…
… a těch Marií, co jsi vystřídal – samé mladé maminky!
Však tu tvoji jsem tam taky měl několikrát. Bylo to krásné a bavilo
mě to. Ale pak přišel covid, takže vloni se to zrušilo a letos nevím,
jestli to nakonec také nezruší. Já už to dělat stejně nemůžu, už bych
ty děti ani neudržel. Mám za sebou několik operací a špatně se pohybuji. Ale dříve jsme se účastnili různých akcí, byla to zábava.
Mně se ta obec moc zalíbila, byl tu bohatý společenský život
a přitom příjemný klid. Vzpomínal jsem si vždycky na ruch u nás
doma ve Vršovicích, a zároveň stres a neustálé obavy ve kterých
jsme museli s bráchou vyrůstat. Proto jsem byl rád, že svým dětem
tady mohu nabízet něco úplně jiného. Zaměřil jsem se dost na rodinu a jsem rád, že se podařilo děti dobře vychovat. Syn Jirka vystudoval dvě vysoké školy a dcera je učitelka a mám z nich radost.
Myslím, že tím jsi naše povídání dovedl do moc hezkého konce.
Děkuji, žes mi věnoval svůj čas a přeji ti radost nejen z vlastních
dětí, ale ze všech plodů tvé pestré celoživotní práce. Děkujeme
za Josefa a za demokracii!


ptal se Tomáš V. F. Jirsák Havran

Vítání občánků
Po roční odmlce, způsobené vysokou hladinou Covidu, jsme pozvali
rodiče našich nových občánků na Vítání občánků, které se těší oblibě naší dolnopočernické veřejnosti a stalo se stejně jako mnohé jiné
akce v naší obci tradicí. Pozváno bylo téměř 40 dětí se svými rodiči. Protože byla odmlka této akce delší než v dřívějších letech, bylo
zastoupení dětí věkově různorodější a účast byla vysoká. Takhle zaplněný Trámový sál v areálu dolnopočernického pivovaru nepamatujeme.
Přítomné rodiny, zastoupené nejen rodiči s dětmi, ale i jech prarodiči a přáteli, uvítal krátkým projevem starosta Zbyněk Richter a místostarosta MUDr. Pavel Boček. Členky KSZB připravily pro děti na památku
krásnou knižní publikaci o Dolních Počernicích, dárkovou peněžní poukázku
v hodnotě 500 Kč a maminkám udělala určitě radost krásná růže.
Vědom si nebezpečí očekávaného nárůstu epidemie, doporučil MUDr. Boček pokračovat v přátelském popovídání přítomných rodičů na procházce s dětmi v sousedním zámeckém parku, který je pro děti za daných okolností zdravější. Přítomní to s povděkem kvitovali, a jak se zanedlouho ukázalo, měl pravdu.
Mnozí uvítali možnost projít se na čerstvém vzduchu v příjemném přírodním prostředí.
Akce, ukončená způsobem odpovídající podmínkám dnešní doby, byla úspěšná a my se již těšíme na tu další v příštím roce. Doufáme, že nás už nic neomezí, a budeme moci připojit i oblíbený kulturní program našich školáků, který bývá pravidelnou a milou součástí
těchto akcí.
Za Komisi sociální, zdravotní a bytovou Ing. Hana Jaklová

klUB dŮcHodcŮ ZVe
Máte chuť si popovídat? Zasmát se? Poznat někoho a něco nového? Podělit se o zážitky či zkušenosti? Chcete navázat nová přátelství?
Pak neváhejte a přijďte mezi nás! Neformální setkání se koná vždy 1. středu v měsíci od 14:00 hod. v Klubu důchodců v suterénu
budovy úřadu (dolní vchod od autobusové zastávky, sochy panny Marie a pítka).
těšíme se na Vás!
Marie Konopová

Místní knihovna
V ýB ě r Z n o V ýc H k n i H
Beletrie Pro dosPělé
Patrik Hartl
radka třeštíková
ivanka devátá
michaela duﬀková
Petra Hülsmann
Vlastimil Vondruška
jeﬀery deaver
franck thilliez
oliver Pötzsch
Walter s. tevis
ruta sepetys
anne jacobs
lucinda riley
Brian freeman
Patricia Gibney
julie caplin
naUČná literatUra
miroslav karas

15 roků lásky
Tajemství
Šťastná za všech okolností
Zápisník abstinentky
Život udeří, kam se mu zachce
Královražda na Křivoklátě
Poslední důkaz
Strach
Katova dcera a Rada dvanácti
Dámský gambit
Sůl moře
Panský dům. 4. díl Návrat
Sestra s perlou. 4. díl
Sestra Luny. 5. díl
Vnitřní hlas
Klikatá cesta
Stará tajemství
Ukradené životy
Chata ve Švýcarsku
Kavárna v Kodani

jan Vojáček
Vlastimil toegel
Beletrie Pro mládež
jaroslav němeček
Hana lamková
stanislav Havelka
lucie Šavlíková

Rozhodni se být zdráv
Drahokamy kolem nás

j. k. rowling

Čtyřlístek 4 prázdninové příběhy
Čtyřlístek 4 pohádkové příběhy
Famózní příběhy Čtyřlístku
Princezna Eliška (Sofinka) a modrý
jednorožec
Deník malého Poseroutky.
16. díl Velká šance
Vánoční prasátko

nemáte doma „naVíc“?
G. orwell
m. macourek

Farma zvířat
Mach a Šebestová

jeﬀ kinney

Prosím, pokud byste chtěli darovat naší knihovně, čtenáři (v tomto
případě především studenti a mládež) uvítají. Děkuji.
Zároveň tímto děkuji za darování knihy Utrpení mladého Werthera
(J. W. Goethe), kterou místní knihovně poskytla paní Charvátová.
Světla Parkanová, knihovnice

A odkud bych asi tak byl?
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Historie

Babila opovážlivě, proti mnohonásobný zápovědi aneb

Porodní báby v dolnopočernické historii
Tento článek, další příspěvek k dolnopočernické historii, začínáme
nadpisem, který je inspirován textem nalezeným v jedné z matrik,
kam byly zapisovány křty dětí narozených v Dolních Počernicích.
Celý zápis faráře z roku 1826 zní dobovým pravopisem takto: „babyla Rozalye Müler z Počernic, neskušena, opovažlivě proti mnohonasobny zapovědi zakazu“. Je zajímavé, že v Dolních Počernicích,
nejspíše díky možnostem, které případné adeptky babického umění díky blízkosti pražské univerzity měly, bylo nahlíženo již v roce
1826 na pomoc „neskušené“ (tzn. nezkoušené, neaprobované) porodní báby jako na něco, co je nutné v matrice zdůraznit a vymezit
se proti tomu.
Jako patronka rodiček, těhotných
i bezdětných byla uctívána Panna Marie
Karlovská, k jejímuž obrazu v kostele
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla
Velikého v Praze na Karlově se konaly
slavné poutě. Oltářní obraz Panny Marie
Karlovské vymaloval v r. 1697 Jan Jiří
Heinsch, v r. 1785 byl však přenesen
do blízkého kostela svatého Apolináře,
kde je dodnes umístěn na postranním
oltáři. Pro Karlovský chrám byla v r. 1871
Josefem Vojtěchem Hellichem zhotovena
věrná kopie. Panna Maria se na obraze
objevila v netradičním pojetí, zobrazujícím
Mariino těhotenství. Úcta k tomuto obrazu se rychle šířila po celých
Čechách, v mnoha chrámech byly zřizovány oltáře s vyobrazením
Panny Marie Karlovské a na veřejných místech se objevily její sochy
a obrazy. Po r. 1753 se reliéf Panny Marie Karlovské nacházel také
na medailonku-odznaku zkoušených porodních bab. Za foto oltáře
děkuji trvalému jáhnovi na Karlově Diac. plk. ThDr. Mgr. Jiřímu
Ignáci Laňkovi, Ph.D.
Sice již ve středověku či raném novověku některá města považovala za potřebné, aby činnost porodních bab podléhala kontrole
a školení, ale stav v českých zemích začaly ovlivňovat až tereziánské
a josefínské reformy. Porody předtím – a ještě dlouho poté – představovaly pro matku i dítě ohromné riziko. Děti přicházely na svět
doma za pomoci porodních babiček, žen, často vdov, které měly
bohaté životní zkušenosti, mohly mít i jisté léčitelské schopnosti.
Toto „řemeslo“ se dědilo i v rámci rodiny, starší porodní bába zaučovala svou nástupkyni. Lékař ve středověku či raném novověku
při porodech mohl ostatně pomoci jen málo – neměl totiž potřebné školení a znalosti a zasahoval, pokud byl k porodu pozván, jen
v krajním případě, kdy již bylo nutné řešit tragické následky. Porodní bába a její schopnosti byly po staletí pro úspěch porodu naprosto rozhodující.
Centralizační snahy monarchie však zasahovaly i do oblasti
zdravotnictví, navíc vzdělaným osvícencům bylo zřejmé, že v této
oblasti panuje mnoho pověr a úspěch závisí čistě jen na schopnosti,
či neschopnosti konkrétní báby. Učily se od zkušenější, starší báby,
chodily s ní i více let k rodičkám. Neměly žádné teoretické znalosti
a musely se spoléhat na své smysly – zejména na hmat. Generální
zdravotní řád pro Království české z r. 1753 mj. upravoval univerzitní
výuku chirurgů a porodních bab. První přednášky určené porodním
bábám vedl na pražské univerzitě anatom Franz Dutoy, a to pro ne-
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majetné zdarma. V řádu byly uvedeny i povinnosti porodních bab
a vymezení kompetencí. Snahou tohoto řádu a dalších nařízení
a zdravotních zákonů bylo zabezpečit určitý vzdělanostní standard
jak porodních bab, tak i lékařů.
Realita však byla zcela jiná. Uvedeného školení v Praze se mohla
zúčastnit jen málokterá „bába“, nejen kvůli vzdálenosti k univerzitě.
Jejich činnost nebyla v naprosté většině skutečnou profesí, vykonávaly ji jaksi navíc k vlastním povinnostem hospodyně, manželky
a matky nebo se jednalo o starší ženy. Mimo Prahu porodní babičky
zkoušeli krajské zdravotní komise či krajští fyzikové, což byli lékaři,
kteří sami měli mít vzdělání v porodnictví. Od roku 1785 byla pro
krajské chirurgy i lékaře zkouška z porodnictví povinná. V r. 1775
bylo vydáno nařízení, které zakazovalo nezkoušeným bábám pomáhat při porodu, od nařízení vydaného v r. 1804 již nemohly být
báby ani na venkově atestovány jen na základě zkoušky provedené
před krajským ranhojičem, ale musely přijet ke studiu na univerzitu.
Jejich teoretické školení tam trvalo čtyři až pět měsíců, po nichž následovala šestitýdenní až dvouměsíční praxe v porodnici. U počátků porodnictví jako lékařského oboru a výuky babictví stál Antonín
Jungmann, bratr známějšího jazy- kovědce Josefa. Již předtím

Snímek titulní strany knihy Antonína Jana Jungmanna
(1775–1854) Úvod k babení z roku 1804, první originální české
učebnice, kterou sepsal už v době svých studií. Opakovaně
vydávaná příručka byla určena porodním bábám a sloužila jim
po celou 1. pol. 19. století. Na sousedním obrázku vidíme příklad
ilustrací uvedených v závěru této knihy. Snímky publikovány se
svolením Národní lékařské knihovny
pro porodní báby i lékaře přednášeli na lékařské fakultě zmíněný
Franz Dutoy, Ignác Ruth a Jan Melitsch.
Takové školení však nemohla absolvovat bez podpory vrchnosti anebo obce (nejen materiální) skoro žádná. Uvědomme si, že se
jednalo o poddané ženy, „studentky“ rovněž musely v Praze někde
bydlet, stravovat se, musely také umět alespoň trochu číst a psát
a být schopné, dnes bychom řekly intelektuálně, studium zvládnout,
měly mít i dobré zdraví a fyzickou kondici a být „mravně zachovalé“. I za zkoušku a vyhotovení diplomu byla stanovena taxa – a ne

malá. Stav se skutečně lepšil pomalu, o čemž svědčí i opakovaná
nařízení. Z českých matrik je zřejmé, že čím dále od univerzity, čím
odlehlejší oblast, tím déle se tam „držely“ nezkoušené báby – byly,
vlastně musely být tolerovány i úřady a faráři, kteří měli skutečný
stav zapisovat do matrik a hlásit nesrovnalosti.
To však není případ Dolních Počernic, vsi v širším hospodářském
zázemí hlavního města. O porodních bábách, které přiváděly na svět
děti v Dolních Počernicích, se dozvídáme z matrik. Jejich jména se
musela do matrik narození zapisovat od r. 1789, nicméně i to mělo
zpočátku své „mouchy“. Na příkladu dolnopočernické matriky vidíme, že jména porodních bab jsou v letech 1789 až 1804 psána odlišným inkoustem než vlastní zápisy, a tak vzniká dojem, že pověřený
duchovní si rovněž musel na toto nařízení zvykat a zápisy „dotvářel“, tak aby vyhovovaly všem nařízením a kontrolám, dodatečně.
„Nejstarší“ porodní bábou, kterou máme písemně zaznamenánu, je
anna turnová, působící v Dolních Počernicích od r. 1789 (a možná
i předtím) do r. 1810. Od r. 1804 se u jejího jména objevuje přípisek
approbata, pak jurata, jedenkrát i baba přísežná, což vše znamená,
že absolvovala předepsané školení a mohla pomáhat přivádět děti
na svět „oficiálně“. Vedle ní však v letech 1789–1792 zde děti rodila
i Anna Růžičková (např. v r. 1789 až 10 dětí). Anna Turnová přivedla na svět za 21 let, po které je v matrice její jméno zaznamenáno,
v Dolních Počernicích 209 dětí. Mohla však také „babit“ v případě
potřeby i v okolních vesnicích, stejně jako její přespolní kolegyně,
jejichž jména nacházíme zase v matrice dolnopočernické. Každá
obec měla sice mít ideálně jednu bábu a jedna měla obstarávat maximálně tři vesnice, ale praxe, zaznamenaná i v matrikách, dokládá
i později mnohem pestřejší situaci. Naposledy je jméno Anny Turnové uvedeno v matrice narozených k 16. červnu 1810, pak ale ještě
o dva měsíce později – ale to už v matrice úmrtí, kde se dozvídáme,
že zemřela Anna Turnová, vdova z čp. 23, baba (nejedná se o hanlivé
označení, nýbrž o název „profese“), a to na „sešlost věkem“ údajně
ve věku 78 let (což může být, jak si dále ukážeme, údaj často nadnesený). Zajímavé je, že bylo v matrice její „povolání“ vůbec zaznamenáno, protože to dlouho nebylo obvyklé – porodní báby bývají v naprosté většině blíže charakterizovány jako manželky, matky, vdovy.
Jejím manželem byl zřejmě Václav Turna, domkář z čp. 36, který zemřel v r. 1790, kdy mu bylo údajně 54 let. Koncem 70. let 18. století
se jim v čp. 7 narodily dvě děti. Anna byla zřejmě druhou manželkou
Václava Turny, s předchozí Rosálií měl také několik dětí. V matrikách
nacházíme další manželské páry stejného příjmení, a tak není divu,
že Turnovi žili v naší obci ještě počátkem 20. století.
Její místo dlouho nebylo „adekvátně“ nahrazeno, tím myslím
aprobovanou porodní bábou, která by působila především v naší
obci. Od r. 1806 vidíme určité přechodné období, kdy v Dolních
Počernicích přivádí na svět děti více porodních bab, nejspíše přespolních, jedná se však o působení spíše ojedinělé – např. Anna Vostrá, zkoušená porodní bába ze Svépravic toho roku asistuje u dvou
porodů, v r. 1804 u jednoho, vyskytne se jedenkrát jméno Marie
Kocourkové, Barbory Relichové, Anny Stanislavové, párkrát Marie Berkové, Anny Jandlové, Magdaleny Grilové, Kateřiny Duškové
(všechny nejspíše místní sousedky), dále Ludmila Křížová z Xaverova, několikrát místní a již zmiňovaná Rozálie Müllerová – ty všechny bez uvedení, že se jedná o zkoušené porodní báby. Zkoušenou
porodní bábu Annu Bergetovou z Prahy však v r. 1804 zavolali k porodu urozené paní Karoliny, manželky majitele panství Johanna
von Ehrenfeld. Také k porodu manželky vrchnostenského úředníka
volali, resp. nejspíše také poslali pro bábu Barboru Šerclovou z Libně. Nejvíce porodů (112) v popisovaných deseti letech však vedla
anna Bohuslavová z Dolních Počernic, která ale nesložila předepsanou zkoušku, a proto u jejího jména v matrice nacházíme přípis
„nezkoušená“. Téměř jistě se jednalo o manželku Jakuba Bohuslava, mistra tesařského a domkáře, která zemřela v srpnu 1824, kdy jí

bylo přibližně 65 let. Ještě v r. 1822 pomáhala
na svět jednomu z dolnopočernických dětí,
v letech 1810 až 1815 to bývalo průměrně asi 14 dětí ročně. Když probereme
matriku podrobněji, zjistíme, že najít
v jejím životě prostor pro půlroční odchod od rodiny do kurzu pro porodní
báby nebylo dost dobře možné. Vždyť
v letech 1780–1800 se jí narodilo 11 dětí!
Tesaře Bohuslava, označovaného i jako „panský Medaile zkoušených
mistr tesařský“, si Anna Marková vzala v únoru
porodních bab
1780, žili v čp. 18 a zejména v čp. 32, pak i v čp.
30. Jejich syn František, který pokračoval ve stejném řemesle jako
otec Jakub, se oženil v r. 1823 s Marií Šerclovou, dcerou rychtáře. Jejich dětem již na svět pomáhaly jiné porodní báby. Přesto Anna Bohuslavová asistovala u porodu svých vnoučat, byly to však v r. 1815
nemanželské děti jejích dcer Kateřiny a Magdaleny, děti ale brzy
po narození zemřely. Tesař František Bohuslav si postavil v r. 1828
proti Barborce domek – čp. 48, které jako první poddanské stavení
mělo střechu krytou pálenými taškami. Také s příjmením Bohuslav
se v Dolních Počernicích setkáváme ještě koncem 19. století.
V roce 1817 prvně v Dolních Počernicích rodí děti anna
Brázdová, zkoušená porodní bába, která zde pak působila 34 let
a přivedla tu na svět 264 dětí. Zpočátku, než si zřejmě získala své
„klientky“, v Počernicích vypomáhaly, a to poměrně výrazně, další
zkoušené porodní báby: anna sedláčková z Hrdlořez (v období
10 let), dorota kratochvílová z Běchovic (během 14 let přivedla
na svět v Dolních Počernicích 88 dětí) a později také anna Wendlová z Dubče (otec dítěte pocházel z Dubče, ale i u mlynáře, celkem v naší obci působila 12 let) a zejména marie laﬀková z Kyjí
(254 dětí během 35 let). Bylo to dáno zřejmě také tím, že ani Anna
Brázdová v Dolních Počernicích nebydlela, v matrice je nejprve udáváno, že je z Kyjí, jednou i ze Štěrbohol, posléze až do r. 1848 jsou
to Hostavice. Zdá se, že závěr života od r. 1848, když již vedla menší
počty porodů, strávila v Dolních Počernicích. V dolnopočernické
matrice je také zaznamenáno její úmrtí. Dozvídáme se, že v době
úmrtí žila v podruží (dnes bychom řekli nejspíše „v podnájmu“)
v čp. 30, byla vdovou po Matěji Brázdovi z čp. 28, jejím otcem byl
Jiří Kučera z Vrbčan 8 a matkou Anna, rozená Měřičková. Příčinou
jejího úmrtí byla „věku slabost“, což dokládá uvedený věk 98 let!
Kdybychom zcela věřili tomuto údaji, znamenalo by to, že poslední
porod vedla v 96. roce svého života! Nedalo mi to, zkusila jsem se
podívat do vrbčanské matriky. Manželům Jiřímu a Anně Kučerovým
se ve Vrbčanech skutečně narodila dcera Anna, ovšem 21. 5. 1770,
nikoli cca v r. 1754. I tak se dožila na svou dobu úctyhodného věku
a v posledním roce svého působení coby porodní báby (1851) přivedla na svět ještě dvě děti, rok předtím pět.
V období přibližně ohraničeném roky 1830 až 1850 nacházíme
v matrice ještě další jména zkoušených porodních bab. Třikrát třeba
Barboru Vocelovou z Koloděj, která přivádí na svět děti u nájemců
v hospodě, čtyřikrát Kateřinu Tichou ze Chval (jednou z rodiny pocházející ze Chval), Alžbětu Svobodovou také ze Chval, která rodí
opakovaně u Urbanů a také u myslivců v hájence, ojediněle Annu
Suchou ze Sluštic (u rodičů pocházejících ze Sibřiny) a nezkoušenou Kateřinu Vrchlavskou u příbuzných. Tyto porodní báby byly, jak
vidíme, vybrány rodiči dítěte na základě jejich zvyků či příbuzenských vazeb. V případě rodin myslivců, jak se nám potvrdí i později,
většinou volili porodní bábu z Chval – vždyť ta byla blíže k hájence
než např. bába z Hostavic nebo Kyjí. Samozřejmě na zámek posílali
pro porodní bábu, jistě doporučenou a vyhlášenou, z Prahy, například v r. 1827 a 1829 sem k porodům manželky svobodného pána
Enise z Atter a Iveagh povolali zkoušenou porodní bábu „Frau“ Johannu Jilmar.
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Ukázka z dolnopočernické matriky – křestní záznam Jana, dítěte
pastýře Václava Březiny a jeho ženy Kateřiny, které v roce 1833
křtila v domě čp. 24 porodní bába Anna Wendlová „v žiwotě
mateřském“, tedy křtila ještě nenarozené dítě „v lůně matky“.
Bohužel, jak vidíme v matrice úmrtí, dítě se narodilo mrtvé, následkem těžkého porodu. I v případě tohoto matričního záznamu
farář uvedl, že šlo o nouzový křest a jakým způsobem byl bábou
proveden. Zdrojem těchto informací byla také ona, jak farář
Jan Suchan připsal: „Dle výpovědi báby“. O dva dny později dítě
pohřbil. Matriky jsou dostupné v digitalizované podobě na stránkách Archivu hlavního města Prahy
Než první část tohoto článku o porodních bábách působících
v Dolních Počernicích přibližně do r. 1850 uzavřeme, můžeme si
ještě přiblížit, jak zněly dobové předpoklady (z nichž některé byly
posléze přehodnoceny jako např. nepřijímání svobodných adeptek
„babického umění“) pro jejich činnost i jejich povinnosti. Vykonávání
tohoto „povolání“ vyžadovalo dobrou fyzickou kondici a zdravotní
stav, aby bába zvládla noční bdění a také časté docházení i na delší
vzdálenosti. Měla být čistotná, mít jemné citlivé ruce s ohlazenými
nehty a zdravou kůži. Neměla se oddávat neřestem – zvlášť odsuzována je konzumace alkoholu a také přílišná žvanivost. Měla být
i mravně bezúhonná a přiměřeného věku, i proto před studiem musela doložit křestní list, potvrzení o sňatku a vysvědčení mravopočestnosti. Za ideální se považoval pro zahájení studia věk 20–30 let.
Co se týká charakterových vlastností, měla u ní převažovat opatrnost,
uvážlivost, dbalost nařízení, svědomitost, přívětivost, mlčenlivost.
Dle dosavadních výzkumů bylo zvykem na vzdělání porodních bab
vydávat finance napůl z vrchnostenské a z obecní pokladny. Nařízením z r. 1813 byly porodní báby osvobozeny od roboty a mohly mít
i další úlevy. V nařízeních se také doporučovalo, aby byl porodním
bábám usazeným v obci stanoven roční plat, na kterém by se opět
půlkou podílela vrchnost a obec, po r. 1848 již pouze obec. Bylo to
však pouze doporučení, realita však byla odlišná, a to ještě koncem
19. století. Ohodnocení ze strany rodičů dítěte, zvlášť pokud byli nemajetní, mohlo být jen symbolické a často jen v naturální podobě.
Přestože byly porodní báby součástí místního koloritu, podobně jako třeba farář, učitel nebo starosta, jejich postavení ve společ-

nosti mělo daleko k tomu, aby jim bylo přiznáváno alespoň nějaké
uznání společenské, a už vůbec ne finanční. Na jejich těžkou práci,
která vyžadovala, dnes bychom řekli, neustálou pohotovost, častý
pobyt mimo vlastní domácnost, náročné docházení i ke vzdáleným
rodičkám do jiných vsí v jakémkoli počasí a v jakoukoli denní či noční dobu, se po celá staletí nepohlíželo jako na profesi – byla to spíše sousedská výpomoc, kterou vykonávaly chudé ženy, především
manželky nádeníků či řemeslníků, které se takto snažily alespoň minimálně vylepšit rodinný rozpočet. Nároky na to, co by měly ještě
zastávat, však byly mnohem širší.
K povinnostem zkoušené porodní báby patřilo mít označený
příbytek štítkem, očekávalo se, že ženám bude radit již před porodem, rodičku a místo připraví k porodu, zajistí potřebné věci jako
mísy, plátno, ručníky. Ve svém kufříku měla počátkem 19. století
mít cínové stříkačky, tkaničky k převázání pupeční šňůry, tkaloun
pro obrat dítěte v děloze, nůžky, voskované plátno, vonné věci,
mořskou houbu na mytí, skořicovou tinkturu k zastavení krvácení,
heřmánek, mátu, sléz… V případě potřeby byla oprávněna provést
takzvaný nouzový křest, a to v případech, kdy hrozilo, že právě
narozené dítě je příliš neduživé či nemocné, a nemuselo by se dožít křtu knězem (podle tridentského koncilu totiž neměli nekřtění
žádnou naději na posmrtnou spásu), dokonce v případě pochyb
mohla nouzově křtít i dítě „v lůně matky“. Tato praxe souvisela s vysokou novorozeneckou a kojeneckou úmrtností, kdy podle dosavadních výzkumů umírala čtvrtina dětí během prvního roku života,
a tento stav se neměnil až do konce 19. století. Případy nouzových
křtů, rovněž včetně křtu dosud neporozeného dítěte známe i z dolnopočernických matrik. Porodní bába se účastnila i dalších rituálů
(zejména prováděla první koupel novorozence) a také církevních
obřadů – nosila spolu s kmotrou dítě ke křtu. Na tomto místě si musíme připomenout, že teprve r. 1786 byly Dolní Počernice odděleny
od hostivařské farnosti a „přifařeny“ k farnosti kyjské. Přestože jak
hostivařští, tak kyjští duchovní sloužili mše (alespoň jednou za tři
týdny) v kostele v Dolních Počernicích, trvale přítomni zde nebyli, takže při zvyklosti křtít dítě brzy po narození (většinou druhého
dne) se báby s novorozenci ke křtům hodně nachodily. Někdy se
také při křtech stávaly kmotrami. Postupně však všelijaké rituály
v průběhu 19. století slábly, a naopak se zvyšovala profesionalizace
porodních bab i jejich vzdělání a znalosti.
Porodní báby měly naopak zakázáno provádět potraty či i jinak
k nim napomáhat a nesměly rovněž podávat rodičkám léky a používat nástroje (např. porodnické kleště). Zakázáno, pokutováno
a trestáno mělo být „babení“ nezkoušených porodních bab. V českých zemích si během 19. století, na rozdíl od jiných oblastí, ve vedení porodů porodní báby s lékaři téměř nekonkurovali, lékaři tuto
„oblast“ ponechávali bábám a zasahovali jen v krajních případech,
pokud byli zavoláni.
V druhém pokračování si přiblížíme dolnopočernické porodní báby ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století a při-

Budova někdejšího kanovnického a kapitulního domu čp. 447 při kostele sv. Apolináře v Apolinářské ulici
v Praze, kde sídlila první „státní“ porodnice v českých zemích. Výuka porodnictví nejprve probíhala v tzv.
Vlašském špitálu, v r. 1789 byla u Apolináře zřízena porodnice a přesunuti sem z Vlašského špitálu nalezenci, sirotci i těhotné. Porodnice byla rozšířena v letech 1824–1827, kdy byly zřízeny i pokoje pro adeptky
babictví (které ale nepostačovaly a posluchačky se zde střídaly). Do porodnice přicházely v 19. století
rodit převážně svobodné nemajetné matky, které musely souhlasit s tím, že budou „objektem“ praktické
výuky porodnictví. Prostory zde byly stísněné, panovala hrozivá úmrtnost rodiček i dětí, což z nemalé části
souviselo i s epidemiemi např. tzv. horečky omladnic. Pak zde byl ústav choromyslných, ještě nedávno zde
fungovala záchytka, nyní v budově sídlí klinika adiktologie a dermatovenerologie. V letech 1865–1875 byla
poblíž vystavěna nová porodnice u Apolináře, nám známá stavba v severoněmeckém neogotickém slohu,
jejímž autorem je český architekt a stavitel Josef Hlávka. Zde se ve 20. století a rovněž i ve století nynějším
narodilo nemálo dolnopočernických občanů.
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dáme také informace a statistiku týkající se porodnosti a počtu
obyvatelstva v naší obci. Pár čísel alespoň pro ilustraci: v letech
1786 až 1850, kterých se týká první část našeho vyprávění o porodních bábách, bylo v dolnopočernických matrikách zaznamenáno 926 narozených dětí, tj. průměrně tedy 14–15 dětí ročně,
ale s různými „výkyvy“ pro některé roky. Jen výjimečně nebylo
do matriky zapsáno jméno porodní báby. O počtu obyvatel obce
v první polovině 19. století máme informace díky kronice sepsané
správcem Franzem Jeřábkem – např. pro rok 1782 je zde uváděn

počet 228 „duší“, pro rok 1813 je to 288, k roku 1836 již 350. Čtyřem stovkám obyvatel se Dolní Počernice přiblížily v r. 1843. Pro
představu si můžeme srovnat i údaje z r. 1869, kdy se konalo první „moderní“ sčítání lidu zavedené na základě zákona. V naší obci
tehdy sečetli 426 osob. Z toho vidíme, že porodnost byla skutečně
vysoká – porovnat ji můžeme např. s daty nedávnými, kdy např.
v r. 1971 přibylo do Dolních Počernic 19 nově narozených občánků, a to při počtu 2 098 obyvatel.
Mgr. Markéta Stehlíková

ordinační doby ve zdravotním středisku svatoňovická ul.
v době vánočních svátků
ordinaČní doBa Pediatrie
MUDr. Jan Radina, MUDr. Oldřich Páv
Čt 23. 12. Počernice

9–11,30 poradna pro pozvané

12–14 nemocní

7–8 zdraví, kontroly

8,30–13 nemocní

Út 28. 12. Běchovice

7–10 poradna pro pozvané

10,30–13 nemocní

st 29. 12. Počernice

7–10 poradna pro pozvané

10,30–13 nemocní

Pá 24. 12. státní sVátek – zavřeno
Po 27. 12. Počernice
v Běchovicích není alergologie

v Běchovicích se neordinuje ani na pediatrii ani alergologii
Čt 30. 12. Počernice

9–11,30 poradna pro pozvané

12–14 nemocní

Pá 31. 12. Počernice

7–10 poradna pro pozvané

10,30–12 nemocní

v Běchovicích se neordinuje

ordinaČní doBa Praktické lékařkY

MUDr. Hana Nováková, tel. 602 134 475

nemocní

Prevence, těhotné, předoperační /objednaní pacienti/

Pondělí

7,30 – 12,30

13,30 – 14,30

Úterý

12,00 – 18,00

Středa

7,30 – 12,30

13,30 – 14,30

Čtvrtek

7,30 – 12,30

13,30 – 14,30

Pátek

7,30 – 12,30

13,30 – 14,30

žádáme pacienty s příznaky onemocnění coVid-19, aby svůj kontakt s naší ordinací omezili pouze na telefonický kontakt.
V době vánočních svátků se ordinační doba nemění.
Ve dnecH 24., 30. a 31. 12. 2021 BUde ordinace UZaVřena.

Velké poděkování patří dolnopočernickým lékařům a sestrám, samozřejmě i všem ostatním
zdravotníkům, kteří se trpělivě věnují všem pacientům v naprosto vyčerpávajících podmínkách
pandemie.
MUDr. Pavel Boček, místostarosta MČ Dolní Počernice
k poděkování se připojuje i Redakční rada DPZ
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Komunitní centrum

KC JAKO DOMA – všichni spolu, jako doma
Určitě jste jsi všimli nové stavby, která vyrostla mezi Českou poštou, knihovnou a informačním centrem Oáza v Dolních Počernicích.
Tato novostavba, vzhledem zapadající mezi selská stavení staré
části Dolních Počernic, je nově vznikající Komunitní centrum JAKO
DOMA.
Vyrostla za podpory Operačního programu Praha – pól růstu
ČR, Městské části Praha Dolní Počernice, Kulturně informačního
centra Oáza Dolní Počernice. KC Jako doma je dlouhodobý projekt,
připravovaný už měsíce. Městská část Dolní Počernice tímto projektem podpoří soudržnost komunity a poskytne zejména našim seniorům prostor a prostředky k seberealizaci v komunitě.
Jedná se o veřejné víceúčelové zařízení, kde se budou setkávat
občané všech generací. Otevření je naplánováno během ledna.
Toto centrum je určené pro nás pro všechny, jako místo společného setkávání. Místo pro realizaci volnočasových aktivit všeho druhu
a pro všechny generace. Prostor určený na setkání zájmových volnočasových „spolků“ občanů naší městské části. Plánujeme i vzdělávací aktivity, usnadňující orientaci v mnoha oblastech běžného
života, jako je otázka ovládání a komunikace s moderní technikou,
rozvoje komunikačních a prezentačních dovedností apod. Rádi bychom propojili všechny generace spoluobčanů, poskytli radu, zábavu i podporu. Podpora v první řadě míří na naše seniory, kteří se
mohou v rychle se rozvíjející městské části cítit opomíjeni. Městská
část Dolní Počernice si velmi váží životních zkušeností svých dříve
narozených spoluobčanů. Všichni v centru budeme vděční, když
nám část této lidské životní moudrosti předají. Podělí se o dovednosti, které nasbírali na své cestě životem.
A teď malá ochutnávka aktivit aneb pojďte se mnou na prohlídku. Hned za hlavními dveřmi je vstupní hala s recepcí. Zde je krásné
posezení lákající k přátelskému povídání. Jako bonus zde dostanete
spoustu informací nebo si můžete zahrát deskové hry, šipky či stolní
fotbálek. Místo bude také sloužit jako debatní prostor diskusních
klubů a pro pravidelné setkávání se zástupci Městské části Dolní Počernice. V přízemí se nachází i počítačová učebna vybavená notebooky a internetovým připojením. Je zde též instalován projektor
a plátno pro prezentace. Tato místnost je určena na vzdělávací akce,
výuku seniorů v počítačové gramotnosti a užívání chytrých telefonů i jako sdílená kancelář s možností hlídání dětí. A ještě nesmím
zapomenout na keramickou a výtvarnou dílnu se vstupem na konci
haly. Zde bude snadné popustit uzdu tvůrčí fantazii na kurzech keramiky nebo jiných výtvarných činností.
Přejedeme do prvního patra. Ano, čtete správně, přejedeme.
V budově je totiž výtah, zaručující vstup do prvního patra i těm
z nás, pro které jsou schody překážkou. Bezbariérovost a otevřenost
je poznávací znamení celého centra. Cvičební sál v prvním patře poskytne krásný domácí prostor pro rehabilitační cvičení a praktiková-

ní jógy. Poznávat své tělo a rozhýbat svou životní energii je nejlepší
cesta ke spokojenému životu. V neposlední řadě je zde i zbrusu
nová plně vybavená kuchyň v prvním patře. Místo společného vaření. Jak jinak a kde jinde se příjemněji setkat, než u jídla. Máme připravené dvě akce. Vaříme spolu – Jídlo jako od babičky. A speciální
akce pro seniory – společný sváteční oběd. Samozřejmě hned vedle
kuchyně je jídelní prostor, kde je možné vše, co se v kuchyni vytvoří,
zkonzumovat.
Zní to lákavě. Potkávat se a společně tvořit je základní lidská potřeba. Přináší nám to radost a uspokojení.
Proto „pojďme se sejít“. Poznat se navzájem. Poznat úžasné
a tvořivé lidi, žijící v Dolních Počernicích. Navázat nová přátelství.
Objevit co nás spojuje. A společně si pomáhat.
Velice ráda uvítám každého, kdo bude mít chuť se zapojit a věnovat centru čas, zkušenosti a nápady. Máte koníčka, kterým se
chcete pochlubit, anebo aktivitu kterou si přejete sdílet s ostatními?
Napište mi info@kcjakodoma.cz, sledujte naše www.kcjakodoma.cz
Anebo se prostě zastavte, ráda vás uvidím. Těším se.
Zdeňka Čápová, vedoucí vašeho komunitního centra Jako Doma

Něco o mně…
Jmenuji se Zdeňka Čápová a budu srdcem
našeho komunitního centra Jako doma.
Narodila jsem se v jižních Čechách
ve městě Tábor. Do této části Prahy jsem se
přistěhovala před patnácti lety. Hned, jak jsem to tu poprvé
uviděla, zamilovala jsem se. Místo, kde chci, aby vyrůstaly mé
dvě děti. Krásný rybník a spousta možností na dlouhé procházky po okolí mi připomínaly mé rodiště. Časem jsem poznala, že
tu žijí báječní lidé s otevřeným srdcem. Nádherné místo k životu v nejkrásnějším srdci Evropy. Co víc si přát :-)
Pracovala jsem celý svůj život jako grafik v komerčním
sektoru. Na mateřské dovolené jsem učila výtvarné kurzy pro
děti v mateřském centru Veselý čertík. Poznala jsem osobně
nemálo z vás. Ráda motivuji lidi. Ráda organizuji různá setkání
a aktivity.
Vést komunitní centrum je pro mě další životní výzva. Nová
zkušenost a dobrodružství. Budu vás motivovat a budu vám
oporou ve vašem vlastním růstu. Spolu tvoříme místo, kde žijeme a chceme se cítit se jako doma.
Jsem grafik a výtvarník – tak jsem se narodila, jsem blázen
do jógy, otužování a nově také horolezení.
Těším se, jak budu tyto aktivity s vámi sdílet.
Moje moto: laskavé slovo a otevřené srdce má sílu změnit svět.
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Betlém v dolnopočernickém kostele
a nezahynulo, i když mnozí zemřeli. Nedejme si vzít radost ze života
a využijme vánočních svátků k tichu a klidu, který sami chceme. Využijme jich k tichu a klidu ve svém životě, ve své rodině, ve své duši.
V Dolních Počernicích se koná půlnoční mše 24. 12. ve 24.00.
Všichni jsou na ni zváni.
Libor Ovečka

Foto: Tomáš Jirsák Havran

Vánoce jsou pro obchodníky jako žně pro sedláka či vinobraní pro
vinaře. Lidé za dárky a jídlo utratí spoustu peněz, někteří si dokonce
berou půjčky. Příprava na Vánoce je pro spoustu lidí stresem, který
jim brání prožít Advent a Vánoce v klidu a usebrání. Pro ně nejsou
Vánoce tím, čím mají být. A čím mají být? To vědí třeba ti, kdo v noci
kráčejí na půlnoční mši, aby společně oslavili narození toho, kdo
pohnul dějinami a určuje náš život, narození Ježíše Krista. Ti, pro
které Vánoce nejsou v první řadě dárky a prohýbající se stůl, nýbrž
duchovní prožitek, kdo mají z Vánoc skutečnou radost.
Jsou Vánoce. Za okny padá sníh a mrzne, doma je teplo. V celé
zemi panuje tak trochu ticho a klid, ale nejen vánoční, nýbrž covidové, vynucené covidem. Už dlouhou dobu nám vláda něco zakazuje,
už dlouhou dobu se i dobrovolně uzavíráme do sebe, už dlouhou
dobu nemůžeme a nesmíme dělat, co bychom chtěli. A čas našeho
života ubíhá.
Kolikrát jsme si už mysleli, že to nejhorší máme za sebou, že už
bude jenom lépe. Možná si to myslíme i teď. Ale kdo ví, co nás čeká?
Ale nemějme strach a nedopusťme, aby ticho našich Vánoc bylo
jen vynucené nařízenými omezeními. Ani v covidové pandemii neztrácejme radost a naději. Lidstvo už prošlo mnoha katastrofami

farní okénko

klid a mír Vánoc

ProGram VánoČnícH BoHoslUžeB

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích
neděle 19. 12. – 4. neděle adventní
8.30

mše svatá

10.00

mše svatá – zvláště pro rodiny s dětmi

pátek 24. 12. – Štědrý den
15.00

mše svatá – vánoční bohoslužba pro děti – s rozdávání betlémského světla

24.00

půlnoční mše svatá

sobota 25. 12. – slavnost narození Páně – Boží Hod VánoČní
10.00
14.00–17.00

mše svatá
možnost návštěvy kostela a jesliček v našem kostelíku

neděle 26. 12. – svátek svaté rodiny (sv. Štěpán)
8.30

mše svatá

10.00

mše svatá – po mši svaté svatoštěpánské koupání v místním rybníce!!!

PoZVánka
Farnost Dolní Počernice a spolek POČIN
vás zvou na tradiční dolnopočernické
svatoštěpánské koupání.
Sraz účastníků na svátek svatého Štěpána
26. prosince 2021 v 11:15
před dolnopočernickou farou
(Národních hrdinů 71).
Po vykoupání z hráze rybníka jsou všichni
zváni na vánoční posezení při svařeném víně
a cukroví ve společenském sále fary.
Plavky, ručníky s sebou.
Občerstvení na hrázi zajišťuje POČIN.
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Počin o svých počinech
Foto: Ing. Josef Nožička
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Oslavy založení republiky pod taktovkou POČINu
Dozvěděl jsem se o lampiónovém průvodu, který byl uspořádán 1. 11. 2021 u příležitosti oslav založení republiky. Protože akce s ohňostrojem vyhledávám, rád
jsem se dostavil. Těšil jsem se také na setkání s plk. gšt. v. z. PhDr. Eduardem Stehlíkem, Ph.D, MBA, neboť moudrých slov lidí, kteří hodně vědí, není nikdy dost.
Začátek byl symbolicky u Stromu Republiky v Bakurinově ulici, u jehož vysazení před třemi lety jsem měl tu čest také asistovat.
Ve skautském kroji účastníky přivítal Tomáš Havran Jirsák. Kvůli občasnému
dešti bylo historické ohlédnutí Eduarda Stehlíka k začátkům republiky také pouze
krátké.
Po jeho slovech dětský pěvecký sbor Rokytka pod vedením sbormistryně Andrei Čvančarové Houfkové zapěl za přispění přítomných státní hymnu.
Komu z dětí ještě nesvítil lampión, měl chvíli čas znovu zapálit svíčku nebo
rozsvítit světýlko v lampiónu, než se průvod seřadil. V čele jel pár koní JK POČIN,
pak důstojně kráčel Tomáš Havran Jirsák se státním znakem doprovázen skauty
nesoucími státní vlajku. Průvod se vydal Bakurinovou ulicí k ulici Národních hrdinů a kolem Památníku obětem 1. světové války prošel do zámeckého parku.
Všechna dětská očka se jistě rozzářila při pohledu na krásně svíčkami nasvícenou
cestičku, která se klikatila až na hráz zámeckého rybníka. Odtud jsme potom pozorovali ohňostroj, jehož krása se úžasně znásobovala zrcadlením na hladině rybníka. Po ohňostroji byla již akce za sílícího deště ukončena.
Nevím, zda to bylo propagací POČINu nebo se oslavy republiky staly již tradicí,
ale byl jsem mile překvapen, kolik rodičů a dětí se nedalo odradit ani špatným počasím. Nelituji, že jsem se zúčastnil, i když jsem s sebou neměl lampión. Velmi rád
vzpomínám na lampiónové průvody s našimi dětmi. Jsem tedy rád, že se konají
stále i v Dolních Počernicích.
Za uspořádání oslav si POČIN zaslouží velké poděkování.

Vladimír Poloch

Ve čtvrtek 28. 10. členové místní organizace KDU-ČSL při příležitosti 103. výročí vzniku Československé republiky položili kytici k pomníku vojínů z Dolních Počernic padlých v 1. světové válce. Členové Junáka z naší obce zde stáli
čestnou stráž, jako hold a vzpomínku na naše občany, kteří svojí obětí přispěli
ke vzniku toho státního útvaru. Celá akce byla zakončena státní hymnou.
Čestnou stráž drželi u pomníku naši skauti i 11. 11., kdy si připomínáme
konec 1. sv. války a Den válečných veteránů.
Martin Šíla a Mgr. T. Jirsák Havran

Foto: Hana Jirsáková

Uctění památky

jeZdecký klUB PoČin
Každý rok v tuto dobu činíme jakési ohlédnutí za časy minulými
a zároveň nabízíme naše vize do časů příštích. Počin bude v roce
2022 slavit 30 let svého založení. Je obdivuhodné, kolik skutků, spokojených dětí, prostě počinů, za sebou má. Jsme pyšní, že jsme součástí tohoto sdružení a jsme pyšní, že jsme součástí krásné městské
části Dolní Počernice. Klienti hipoterapie jsou prakticky do jednoho
uneseni prostředím podél Rokytky, kudy prochází při svých terapiích. Je neuvěřitelné, že pouhé čtyři minuty vlakem z Libně se dostanete do tak hezké přírody, jaká v Počernicích je.
Je určitě těžké udržet všechny společné prostory funkční, na lavičkách v rohu ohrady u koní se již podepsal zub času a svému účelu již přestaly sloužit. Uchopili jsme to jako příležitost přispět svojí
troškou do mlýna a z vlastních stromů, které vyrostly na pastvinách,
kde se koně v létě pasou, Počin vyrobil dvě masivní lavičky pro
všechny znavené pocestné. A protože s Počinem jsou nemyslitelně
spjaté děti, lavičky nám nestačily a pro děti jsme vyrobili dva krokodýly. Nejsou ani přivázaní, ani zabetonovaní, jsou dětem pro radost.
Mohou si hrát na nich i s nimi, zatímco rodiče na lavičkách rádi posedí. Je to náš malý vánoční dárek pro Počernice.
Jezdecký klub má za sebou mnoho dobrého a s dalším rokem
nás čeká hodně nového. Je tady na místě poděkovat všem, kdo nás
podporují, navštěvují, koho potěší pohled na pasoucí se koně a kdo
se povznese nad vůni koní i hnoje, který potěší leckterého zahrádkáře, ale může být nepříjemný kolemjdoucím. Věříme, že tisíce hodin věnovaných dětem měly smysl a naše další činnost bude stejně
prospěšná jako doposud.
Během roku jste mohli číst o průběhu hipoterapie, které se věnujeme. Máme kvalitní tým koní i lidí a rádi bychom poskytovali
tuto terapii dále v co nejvyšší kvalitě. Stejně tak i jezdecké aktivity

pro děti, které tvoří druhou stranu jedné mince. Hipoterapie a volnočasová aktivita jsou neodmyslitelně v Počinu spojeny.
Stále je jedna věc, která nás velmi tíží a výrazně nám znesnadňuje fungování. Krytá jízdárna, stan, zastřešení beze stěn, cokoli, co
ochrání povrch před vodou a lidi před výraznou nepřízní počasí.
Kroužek pracuje od září do června a z toho je nejméně 5 měsíců
v režimu zimního času a deštivého mrazivého počasí. Proto bych
ráda poděkovala především všem těm, kdo v klubu tráví spousty
hodin s dětmi, venku, v dešti, po tmě. Všem, kdo svůj čas věnují druhým. Je smutné, že administrativa brání vybudování zastřešeného
prostoru. Mnoho let jsme se snažili, stále se snažíme a snažit se budeme. Střechu chceme, my ji potřebujeme a věřím, že ji postavíme.
Všem lidem dobré vůle přejeme krásné Vánoce a šťastný a veselý nový rok.
Za všechny obyvatele jezdeckého klubu Počin
Hanka Špindlerová
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oáZa

mikUláŠská nadílka
Páteční odpoledne 3. prosince patřilo v Dolních Počernicích trochu
s předstihem Mikulášské nadílce. V prostorách infocentra a na nádvoří mezi ním a poštou se to hemžilo čerty, anděly s Mikulášem,
a hlavně malými a velkými návštěvníky, kteří byli v důsledku dodržování vládních nařízení pouštěni na akci pouze ve skupinkách.
Většina se ovšem těšila tak, že jim stálo za to vystát frontu a dočkat
se této dětmi tak očekávané (někdy i trochu obávané ) zábavy.
Na začátku čekala na příchozí čertí škola, kde byly děti zkoušeny
z předmětů jako čertí škleb, čertí tanec nebo čertí blekotání a na závěr dostaly Výuční čertovský list. Po zahřátí zkřehlých rukou nad
pekelným ohněm vedly další kroky k andělům s Mikulášem, který
v knize hříchů kontroloval, jak byly děti po celý rok hodné a nabízel jim odčinit případné prohřešky krátkou básničkou či písničkou.
Každé dítko dostalo za odměnu balíček a se svými rodiči či prarodiči
se přesunuli do muzejní kuchyně, odkud se až ven linula vůně čerstvě upečených lineckých rohlíčků. O ochutnávající nouze rozhodně
nebyla a využitá byla hojně i nabídka horkých nápojů ve vedlejších
prostorách infocentra, kde byly k vidění staročeské betlémy z různých koutů naší vlasti a všude také krásná vánoční výzdoba, na které se podílely především Ivanka Radvanová s Hankou Královou.
Věříme, že i přes určitá omezení a vstupní kontrolu, si většina
návštěvníků akci užila a budou na ni s radostí vzpomínat. Snad kromě jednoho neposlušného návštěvníka, který si na akci odmítal
nandat respirátor či roušku. To přimělo čerta Michala k akci: zvýšeným hlasem vyzval provokatéra k nápravě, a protože neposlechl,
vyprovodil ho ven tak rychle, až jsme se báli, že dojde na souboj.
Naštěstí stačila pohrůžka policejní asistence. Ostatní návštěvníci si
za svou trpělivost a spořádanost zaslouží velkou pochvalu. 
Děkujeme všem čertům a čerticím: Janě (u vstupu), Petrovi, Ester, Viki a Kristíně (v Čertí škole), Michalovi a Markétě (na infu), dále
Majdě, Terce a Tomášovi (andělé a Mikuláš), Adamovi a Vaškovi (pomocníci v terénu a u kotle), Petře, Niky a Káje (balíčkování dobrot
pro děti), Hance a Ivance (pečení cukroví) a v neposlední řadě uvedeným sponzorům, s jejichž přispěním jsme tuto akci mohli uspořádat.

Foto: Pavel Průcha a Světla Parkanová

Za Oázu Dolní Počernice Markéta Brožová
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Základní škola

Z dolnopočernické ZŠ
Vážení čtenáři,
rádi bychom Vás seznámili s aktuální situací v naší počernické škole. Přes veškerá ujištění sdělovacích prostředků o zdařile probíhající prezenční výuce na školách se nám jeví
situace poněkud odlišně.
Kabinety, třídy, kancelář i ředitelna se změnily na detašované pracoviště HSHMP.
Téměř denní trasování našich dítek, sepisování kontaktů pro hygienickou stanici, telefonáty s rodiči, přeposílání emailových rozhodnutí o karanténách a všechna vládní opatření, která mnohdy pozbývají logiky a velmi často se mění, značně komplikují každodenní život ve škole. Výuka pak probíhá složitě, neboť pokud ve třídě zůstanou nějaká
dítka k prezenční výuce, ostatní jsou v karanténách či nemocní a připojují se pak online
na probíhající hodiny. Pro pedagogy se stává příprava takových hodin velmi náročnou
a musí své vzdělávací snahy do značné míry upravovat. Výuka se pak stává malým hybridem, který neprospívá asi nikomu, ale na všechny klade velmi vysoké nároky. Přesto
je nutné všem na místě poděkovat za snahu a energii, se kterou se jak děti, tak rodiče
i učitelé snaží komplikovanou situaci zvládnout. Snažíme se využít všech možností běžného provozu v součinnosti s veškerými vládními opatřeními, abychom našim dětem zachovali co nejvíce běžných aktivit v rámci jejich výuky, které jsou součástí školního vzdělávacího programu (plavání, návštěvy dopravního hřiště v rámci dopravní výchovy, doplňkové kulturně vzdělávací aktivity – vlastivědné
vycházky, návštěva planetária ad.).
Rádi bychom se tímto omluvili i za případné chyby, ke kterým v této náročné situaci může dojít. Věřte, že případné chybné rozeslání emailu, nejistota, po kom požadovat výsledek testu a další, není ze strany našich kolegů úmyslné, ale i učitel je člověk, který někdy
chybuje. Za všechny naše přehmaty se ještě jednou upřímně omlouváme a věříme, že se nám je podaří eliminovat.
Děkujeme za vstřícnost, pochopení, energii a sílu, kterou všichni vkládáte do situací, které toto velmi komplikované období přináší.

Vánoce ve škole
Ani letošní vánoční svátky se neobejdou bez jistých omezení, která se snažíme našim dětem nahradit.
Bohužel, i když hypermarkety a obchodní centra praskají ve švech, vánoční trhy jsou zakázány. Velmi
nás mrzí, že se výrobky, na kterých naše děti dlouho pracovaly a těšily se, že jimi v rámci vánoční prodejní výstavy učiní svým rodičům i prarodičům radost, nakonec neobjevily na našem „tržišti“. Po vládním rozhodnutí a konzultaci s HSHMP jsme nakonec přistoupili k jejich zrušení. Děti si své výrobky
domů odnesly a snad tím svým blízkým udělaly radost.
O Mikulášovu družinu však naše děti nepřišly. Naši deváťáci opět připravili pro své mladší spolužáky krásný zážitek a obdarovali, ve spolupráci s učiteli, děti i malými drobnostmi, jak se na Mikuláše
a čerta patří. Děkujeme.
Přejeme si, aby se třídy co nejdříve naplnily zase dětmi a užili jsme si společné Vánoce alespoň
v rámci jednotlivých tříd na třídních besídkách.
Za kolektiv pedagogů i ostatních spolupracovníků Mgr. Jiří Schwarz, ředitel školy
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Podzimní ozvěny z mateřské školy dUHa
Slunečný podzim jsme spolu s dětmi využili nejen k různorodým aktivitám v jednotlivých třídách, ale k častému pobytu na školní zahradě i k vycházkám do přírody v rámci území Dolních Počernic. Velkým zážitkem
byl pro děti výlov Počernického rybníka, návštěva divadelního představení „Včelí medvídci“ v Horních Počernicích. Novinkou pro děti bylo zahájení cvičení „Jógy s Bárou“, které vede děti ke správnému držení těla
a k radosti z pohybu. S velkou nadějí jsme obnovili spolupráci s lektory anglického jazyka a keramiky. Díky
nepříznivé epidemiologické situaci jsou bohužel veškeré mimoškolní aktivity pozastaveny – tak alespoň
přikládáme fotoochutnávku hezkých prožitků dětí.
V předvánočním čase jsme k pohodě přispěli i rozsvícením vánočního stromu před mateřskou školou.
Přejeme všem hodně hezkých společných chvil v době nejkrásnějších svátků v roce, a nám všem hlavně
Lenka Kymrová
hodně zdraví.
Kymrová, zást.řed. MŠ DUHA

Základní Škola oranGerY
Je tu advent. Bývá nemilým zvykem, že čím více se blížíme k Vánocům, tím vyčerpanější jsme. V honbě za klidnými Vánoci běháme
po obchodech, stresujeme se, snažíme se toho tolik stihnout. V posledních letech je to ale jiné. S klesající stupnicí teploměru stoupá
počet nakažených zákeřnou nemocí, která ovlivňuje vše – i podobu
Vánoc.
Dokud se teploty držely spíše nad nulou, pokusili jsme se
v Orangery stihnout, co se dalo. Přespali jsme ve škole, navštívili
Technické muzeum, plnili Halloweenské úkoly. Na začátku listopadu jsme odjeli i na plaveckou školu v přírodě. Hned po návratu někteří naši žáci úspěšně absolvovali Oxfordské zkoušky z anglického
jazyka. Že máme být za co vděční, jsme si připomněli při přípravě
společného oběda na oslavu Dne díkůvzdání.
Jednou z otázek, které si ale opakovaně klademe, je, jak zrealizovat akce školy co nejbezpečněji a s dodržením všech nařízení. Potkávat se s rodiči je pro nás totiž velmi důležité, neboť i oni
jsou součástí naší ZŠ. Jelikož různá nařízení nedovolují vstup rodičů do budovy, zrealizovali jsme čtvrtletní konzultace spojené se
sebehodnocením žáků (tripartity) online. Plánovaná Vánoční besídka se přenesla na videozáznam. Naši učitelé si tak opět rozšířili
životopisy. K poslednímu zápisu „youtuber“ nyní doplňují režisér,
střihač, scénárista, producent…
Kdykoli se ve škole něco plánuje, vždy pracujeme minimálně se

dvěma scénáři. Proto už nyní přemýšlíme o tom, jak nabídnout rodičům pohled do tříd na běžnou výuku – Dny ukázkové výuky. Loni
jsme natočili video, které je k vidění na našich webových stránkách.
Jakou formou se k nám budete moci podívat letos, Vás budeme informovat na sociálních sítích a webových stránkách.
Na závěr článku si dovolím popřát Vám, vážení čtenáři, ale i celé
rodině Orangery především zdraví, neboť až v posledních letech
si skutečně uvědomuji, co se za onou frází skrývá a že je to dar ze
všech nejcennější.
Za ZŠ Orangery
Mgr. Barbora Honzíková
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mŠ oranGerY
Podzim v MŠ Orangery byl pestrý a plný zážitků. Děti přivítaly listopad ve strašidelném duchu
a školka se proměnila v kouzelný hrad plný duchů, roztomilých strašidel a barevných halloweenských masek. Oslavili jsme tak zároveň svátek dušiček, kdy jsme si s dětmi zapálili svíčky a povídali
jsme si o důležitosti tohoto svátku. Přijel za námi i svatý Martin na svém bílém koni zahrát divadlo
a děti se tak naučily, proč jíme na tento den svatomartinskou husu a proč tato pranostika vznikla. Sníh nám do Počernic nepřivezl, ale děti si ho nahradily krásným papírovým sněhem, který si
ve školce vytvořily. Naši nejmladší vyrazili na výlety do solné jeskyně, kde si děti pohrály, odpočinuly a nabyly nových dojmů. Listopad jsme zakončili projektem „Jak nám dupou králíci“ s ekocentrem Ampi. Mikuláš s čertem a andělem přijeli do školky zkontrolovat, jak moc hodné děti máme.
Jak se dalo očekávat, odjeli s prázdnou, naopak děti měly plné kapsy dobrůtek. Naše školka se
hodila do gala díky nové výzdobě, na které se podíleli i naši nejmenší. Každá třída
je provoněná jehličím vánočních věnců, které děti poctivě vytvářely a zdobily
na první adventní neděli. Předškoláci se zúčastnili výtvarné soutěže Oázy
– Vánoční hvězda, tímto děkujeme panu Králi za krásnou celoroční spolupráci. Všechny děti každý den pilně trénovaly na Vánoční besídku, která
se nám v počernickém parku moc vydařila a vykouzlila úsměv na tváři
rodičů a kolemjdoucích. Před Vánoci za námi přijelo vánoční divadélko
Paleček, které si děti moc užily. Teď už se děti mohou jen těšit na ježíška
a kouzelného ducha Vánoc.
Bc. Adéla Frišová

jesle oranGerY

Sluníčko nás po celé babí léto tak rozmazlovalo, až nás vítr a pošmourno trochu zaskočily. Úsměv nám však zůstal, a tak jsme do povinné
výbavy přidali: rukavice, šály, čepice a co vám budeme povídat, už teď vypadáme trochu jako sněhuláci, ale znáte to – štěstí přeje připraveným. Díky tomu můžeme být opravdu dlouho venku a užívat si nových vychytávek jak v parku (máme v malíčku, kam jaké zvíře doskočí
a pravidelně cvičíme náš stromový virtuosový um), tak u koní (kde jsme našli hned dva nové kámoše, krokodýly). Naši pravidelnou venkovní náplní je také přilepšování všem živým tvorečkům, obzvláště ptáčkům.
Uvnitř v domečku se ale také nenudíme, máme spoustu práce s tvořením, hraním na hudební nástroje a zpíváním a objevováním světa, to je pěkná fuška a nemáte ani ponětí, jak je to ke konci roku našlapaný. To máte nejdříve to drama s Martinem. Přijde, nepřijde? Ale stejně mu vždycky odpustíte. A první den, kdy doopravdy
sněží, medvíďata nedostane domů a stokrát říkáte, ať ho nejí . Na kontrolu k nám
zavítal i Mikuláš s čertem a andílkem, společně jsme mu řekli básničku a byli jsme
rádi za malý dáreček. Odvážlivci se i k čertovi přiblížili, ale po tuto návštěvu, ani Bláňa
medvíďata nahánět nemusela, držela se u ní sama . Pak to nabere pořádný spád
a jedeme na vlně čekání, těšení a jiskřiček v očích. Aby nám to aspoň trochu utíkalo,
zkrátíme si chvíli pečením, zdobením stromku, podnikneme výpravu na kapry…
Za všechny medvídky Vám přejeme do nového roku především hodně zdraví
a nemizící úsměv z tváře.
Hana Musilová
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odPadY 2022
PřesUnUté stanoViŠtě tříděnéHo odPadU
Z provozně-technických důvodů došlo koncem listopadu k přesunu kontejnerů na tříděný odpad (TO) z ul. Bohuslavická na nově zřízené
stanoviště u cyklostezky na konci této ulice v křížení s ul. V Záhorském. Věřím, že situaci pochopíte a pár kroků navíc pro Vás nebude překážkou.
Zároveň u tohoto nového stanoviště a také u stanoviště TO v ul.
Rtyňská byla provedena výsadba živého plotu k odclonění kontejnerů od okolí.

třídíme oleje
Od začátku prosince již můžou občané Dolních Počernic využívat
na všech 13 stanovištích TO i nádoby na sběr jedlých olejů a tuků.
Vhazujte olej v dobře uzavřených PET-lahvích, sklo do nádob nepatří! Podrobnější informace najdete na přiloženém letáku a na:
www.tridimolej.cz

BioPoPelnice Pro VlastníkY nemoVitostí V PraZe Zdarma
Od 1. 1. 2022 budou mít vlastníci nemovitostí na území hl. m. Prahy možnost objednat si bezplatně bionádobu 120 nebo 240 litrů (tzv.
hnědou popelnici na drobný bioodpad) prostřednictvím svozové společnosti Pražské služby (platí pro Dolní Počernice, v jiných MČ se
svozová společnost může lišit).
Využijte této možnosti! Nemusíte již čekat na přistavení velkoobjemových BIO kontejnerů – ty ovšem zůstanou zachovány minimálně
v rozsahu letošního roku a budu dále jednat s MHMP o jejich posílení.
Markéta Božová
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V pražské mHd se objevily vánočně rozsvícené
tramvaje a retrobus
„Do poslední chvíle jsme doufali, že na letošní rozsvícení naší vánoční flotily budeme moct po loňské pauze způsobené pandemií covid-19 opět pozvat cestující, fanoušky MHD a širokou veřejnost. Po roce
se bohužel ocitáme téměř ve stejné situaci, kvůli protiepidemickým
opatřením jsme letošní rozsvícení a první vypravení vánoční flotily
museli zrealizovat bez veřejnosti. Vánoční flotilou chceme poděkovat
všem, kteří využívají pražskou MHD a přispět k navození předvánoční atmosféry v Praze. Věřím, že vánoční vozy udělají cestujícím radost,
a že si je až do Tří králů užijí. Všem přeji klidný advent a pevné zdraví,“
uzavírá Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel
DPP představení vánočních vozidel.
Martin Šíla
převzato z https://dopravacek.eu/

Foto: Martin Šíla

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) poprvé o letošním adventu vypravil do pražských ulic svoji flotilu vánočně nazdobených vozidel.
Nechybí mezi nimi tramvaje Škoda 15T ForCity ev. č. 9401, T3 ev. č.
6921, oblíbená „Mazačka“ ev. č. 5572 nebo retrobus Irisbus Citelis
12M ev. č. 3510. Letos DPP navíc vánočně nazdobil také historickou
dvounápravovou tramvaj Ringhoﬀer ev. č. 2210, oba vozy lanovky
na Petřín, včetně horní stanice lanovky a Muzeum MHD.
Cestující se vozí vánočními vozy lanovky na Petřín už od 27. listopadu, první adventní neděli pak začal provoz vánoční tramvaje
15T na lince č. 9, a retrobusu na lince č. 124. Od dalších dnů se střídají sváteční tramvaje také na linkách č. 12 a 20, v případě retrobusu
i na linkách č. 109, 111 nebo 199. Od pondělí 29. listopadu 2021
se k nim přidala i tramvaj „Mazačka“. Svátečně nazdobená tramvaj
Ringhoﬀer ev. č. 2210 DPP byla poprvé vypravena v pátek 3. prosince na historickou linku č. 42 a na lince č. 2 se k ní přidaly vánoční tramvaje T3 ev. č. 6921 a 7001. Všechna vánoční vozidla budou
v pražské MHD jezdit až do Tří králů, tedy do 6. ledna 2022. Jejich
aktuální jízdní řády cestující a fanoušci MHD naleznou na úvodní
stránce webu dPP.
Všechna vozidla dohromady zdobí více než 13 tisíc vánočních
světýlek, vnitřní sváteční dekorace a také speciální vnější polepy se
zimní a vánoční tematikou. Partnery a autory letošní vánoční výzdoby vozidel DPP jsou opět společnost DECOLED z Dobrovíze u Prahy
a Střední průmyslová škola dopravní (SPŠD), za což jim od DPP patří
velké poděkování.

Retrobus Citelis ev. č. 3510 v krásné vánoční výzdobě na konečné stanici
Palmovka na naší lince 109.

Z AV Z P O M Í N E J T E S N Á M I

Psalo se v Dolnopočernickém Zpravodaji…
Ze zpravodajů, které vydávala v šedesátých letech minulého století Osvětová beseda (pravděpodobně
do roku 1962) a poté Rada MNV, jsme vybrali dva příspěvky, které vyšly na konci roku 1964. Máme možnost porovnat si, jak byly Počernice vnímány před šedesáti lety, a jak by reagovali občané na položenou
otázku „nejsilnější zážitek z Vánoc“ dnes. Oboje může být vnímáno s úsměvem, ale jaké básně a jaké odpovědi by zněly dnes? S přáním příjemného prožití vánočních svátků a s nadějí, že v příštím roce bude líp
redakční rada DPZ

NAŠE VÁNOČNÍ ANKETA
Ptali jsme se různých občanů naší obce na jejich
NEJSILNĚJŠÍ ZÁŽITEK Z LETOŠNÍCH VÁNOC
--------------------------------------------------------------------------------------Některé jejich odpovědi uveřejňujeme:
A. B. z Vinohrad: Za celé vánoce nevypnuli ani jednou elektrický
proud.
C. D. ze Stráně: Dostal jsem z Uhelných skladů kvalitní uhlí.
E. F. z Ráje: Rozbila se nám televize.
G. H. ze Staré obce: Můj syn dostal pod stromeček elektrický vláček.
To jsem si pohrál!
Ch. I. z Vinice: Teta Amalie spolkla na Štědrý den večer rybí kost
a proto k nám nepřijela na tradiční návštěvu.
J. K. z Vinohrad: Za celé vánoce nepřišla na mého nezdárného syna
ani jedna stížnost ze školy.
L. M. ze Stráně: Letos se nám stalo poprvé, že vánoční kapr nedemoloval při zabíjení náš byt (nekoupili jsme totiž letos žádného).
N. O. z Ráje (novopečená manželka): Nebuďte, prosím, indiskrétní.
P. R. ze Staré obce: Láhev rumu pod stromečkem.
S. T. z Vinice: Dostal jsem v trafice marice s filtrem!
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U. V. z Vinohrad: Za celý vánoční
týden neprohrálo Dynamo ani
jeden zápas!
X. T. ze Stráně: Hned po svátcích se
odvážel popel.
Z. Ž. (pětiletý Zdeněček): Táta
s mámou si myslí, že ještě věřím
na Ježíška.

ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVA: PŘILETĚL K NÁM LUNÍK
Letí Luník zimním krajem
od Újezda, Klánovic
podívat se zas po čase
k nám do Dolních Počernic.
Změnilo se za ta léta
hodně věcí, je to tak.
Něco jste si polepšili,
něco zase naopak.
Hezký sad u váhy máte,
záhonek u trafiky.
Zkrášlili jste svoji obec,
vydláždili chodníky.
U váhy a u trafiky
nástěnky jsem pěkné zřel.

Samou chválu na redakci
věřte, lidi, že jsem pěl.
Zato, když jsem letěl dále
tím kosmickým dárkem,
hned mi srdce posmutnělo
nad zámeckým parkem.
Nenechte jej dál ničiti,
je ho škoda, prosím vás,
udělejte něco pro to,
věřte, nejvyšší je čas.
Pak jsem přistál u lékárny,
koupit jsem si mýdlo chtěl.
Tam jsem místo drogerie
uzavřený obchod zřel.

Foto: Pavel Průcha

HOP TROPáci

Ptám se proto kolemjdoucích:
Copak tohle znamená?
jó, ta naše drogerie,
ta je pořád zavřená.
Jednou je tam inventura,
jindy příjem zboží zas,
pak pro nemoc uzavřeno
nebo dovolené čas.
Zkrátka, chceš-li nakupovat,
občane náš předrahý,
musíš si pro ten svůj nákup
dojet třeba do Prahy.
(Báseň ještě pokračuje 18 slokami,
a proto již jen její závěr:)

Nastartoval jsem svůj koráb,
kilometrů čeká moc.
Hodně zdaru v novém roce,
spěte sladce, dobrou noc.

NEZKLAMALI

Legendární skupina HOP TROP potěšila svým vystoupením
všechny příznivce posledním letošním koncertem, který se
konal 16. listopadu v hotelu Svornost.
Jednalo se opět o jednu z akcí, která nám dala možnost
změnit skličující náladu poslední doby a jsme rádi, že jsme
k tomu mohli přispět.
Již nyní se těšíme na další kulturní akce, které pro vás
budeme moci připravit.
Kolektiv pracovníků OÁZY
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SVOZ ODPADU O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Pražské služby a AVE jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz odpadu
Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, které tvoří Pražské
služby, a.s. a AVE Pražské komunální služby a.s., zajistí během
vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole. Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.
V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2021 budou zajištěny standardní
pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových plánů, tedy jako v běžných dnech. Díky větší
zátěži na separačních místech provádíme svozy tříděných složek
odpadu v posíleném režimu. U tříděného odpadu budou v kritických oblastech posíleny svozy v období 23. 12. – 31. 12. 2021, jinak
bude vše probíhat také dle příslušných svozových plánů.
Svoz směsného odpadu:
23. – 31. 12. 2021 	standardní svoz v pravidelných svozových
dnech
1. 1. 2022		svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz
proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2022 	bude probíhat standardní svoz s případným
časovým posunem (max. 1 den)
Svoz tříděného odpadu:
23. – 31. 12. 2021 	standardní svoz v pravidelných svozových
dnech

23. – 31. 12. 2021 	v kritických oblastech budou posíleny svozy
ostatních složek tříděného odpadu
1. 1. 2022 	svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz
proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2022 	bude probíhat standardní svoz s případným
časovým posunem (max. 1 den)
Vánoční stromky do popelnice nepatří
V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner
na směsný odpad, lze stromky volně odložit vedle nich, v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba nebo nádoby v kleci) prosíme o odložení vánočních stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad. Vyhozené vánoční stromky rozhodně
nepatří do nádob na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu. Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před
odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně dlouhou dobu. Stromky
jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor.
Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil,
rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale
do sběrného dvora.

Nové herní prvky v parku
Možná jste již při svých toulkách zámeckým parkem narazili na tři
nové herní prvky, které vedení naší MČ pořídilo ze svého rozpočtu od erudované společnosti Lesní svět. Po loňské instalaci „věže
poznání“ s informacemi o místní fauně a floře je tak nově park
obohacen o:
- kladinu (doskočiště 4m), kde lze vyzkoušet stabilitu při chůzi
a také zjistit, jestli dokážete skočit z místa alespoň tak daleko jako
blecha nebo kobylka
- edukativní dendrofon, kde se dozvíte o rozdílech mezi jednotlivými druhy dřeva a poslechnete si na vlastní uši jejich zvuk,
na zadní stranu tohoto prvku jsme umístili „broučky“
- frotážový pult s možností si překreslit na papír obrysy zvířátek,
dále je zde popsána jejich základní charakteristika, QR kódy pro
další informace a také dvě makety zvířátek v korunách stromů
Doufáme, že herní prvky přinesou radost a poučení malým i velkým návštěvníkům. Přikládáme pouze foto, umístění v parku si
jistě rádi najdete sami 

Markéta Brožová
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N e p ř e h l é d l i j s t e?

Kresba: ak. mal. Roman Franta

Poděkování • str. 32
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inzerce

Prodej kalendářŮ
„dolní Počernice 2022“

ZaHájen

Kalendáře můžete zakoupit v informačním centru
(naproti poště) nebo na podatelně úřadu.
Cena kalendáře je 120 Kč

PoděkoVání
Jak již bylo uvedeno ve zprávách z jednání našeho zastupitelstva, odvolalo ZMČ v listopadu jakožto zřizovatel dosavadní redakční radu
DPZ a jmenovalo novou, personálně výrazně zeštíhlenou. Na následujícím jednání ZMČ vyjádřilo zastupitelstvo odvolaným členům
redakční rady poděkování za jejich dlouholetou obětavou práci. Současná redakční rada svým bývalým kolegům již zaslala děkovný
dopis, ale na tomto místě se připojuje k veřejnému poděkování zastupitelstva a děkuje všem odvolaným členům za jejich nasazení
a plodnou spolupráci. Jmenovitě jsou to (v abecedním pořadí): Markéta Brožová, ak. mal. Roman Franta, Ivana Hájková, Ing. Hana
Jaklová, Hana Jirsáková a PhDr. Dagmar Jílková. Děkujeme a doufáme, že zachováte Dolnopočernickému zpravodaji přízeň i nadále.
Za redakční radu Mgr. Tomáš Jirsák Havran

ediční plán dolnopočernického zpravodaje v roce 2022
číslo

uzávěrka

vyjde

1,2/2022

čtvrtek 10. února

pondělí 7. března

3,4/2022

čtvrtek 14. dubna

středa 10. května

5,6/2022

čtvrtek 9. června

pondělí 4. července

7,8/2022

čtvrtek 11. srpna

pondělí 5. září

9,10/2022

čtvrtek 6. října

úterý 1. listopadu

11,12/2022

čtvrtek 1. prosince

středa 21. prosince
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