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Vážení spoluobčané,

dovolte, abych vás informoval 
o  průběhu roku 2020 a  nastínil 
výhled činnosti naší samosprávy 
na rok 2021.

Je zcela jasné, že život v  naší 
MČ byl v  minulém roce ovlivněn 
pandemií koronaviru, ale přesto 
se nám podařilo realizovat mno-
ho větších i  menších akcí, které 
měly pozitivní dopad na  život 
v naší MČ.

Zastupitelstvo MČ schválilo na svém srpnovém zasedání Akční plán 
na rok 2021 v deseti klíčových oblastech veřejného života a já si do-
volím jeho výstupy použít i v tomto článku.

Územní rozvoj
Jistě neušel vaší pozornosti rozvoj bytové zástavby „Nová Úpická“ 
v okolí bývalého autosalonu AUTO – EXNER. Zde je ukončena etapa 
A a etapa B. Etapa C je ve fázi příprav, avšak naše Zastupitelstvo re-
alizaci této stavby podmínilo výstavbou komunikace Nová Úpická, 
což je v současné době velmi komplikované vzhledem k neujasně-
ným majetkovým vztahům v areálu autosalonu. Na etapu C byto-
vého komplexu by měla navazovat výstavba souboru 9 viladomů 
spol. Central Group, ale i tento záměr provázejí obtíže a osud této 
výstavby nelze v současné době predikovat.

V  r. 2020 se město vypořádávalo s  připomínkami k  novému 
územnímu – Metropolitnímu plánu (dále jen MP). Nyní nastává 
doba, kdy budou na pořadu další jednání na toto téma s městskými 
částmi HMP. My máme v této oblasti celkem jasno a naši zástupci 
se při všech jednáních dosud řídili a budou řídit usneseními ZMČ, 
která byla v souvislosti s novým MP přijata.

Doprava
Tolik diskutovaná stavba 511 SOKOP Běchovice – Dálnice D1 se 
v současné době nachází v odvolacím řízení do územního rozhod-
nutí, a tak nezbývá než čekat, jak se s tímto odvoláním vypořádají 
dotčené orgány. Navazující stavba 510 SOKP Satalice – Běchovice 
má jasnější obrysy, zde se připravuje navýšení počtu jízdních pru-
hů na 6 včetně realizace nových protihlukových opatření v oblasti 
Vinice a mostu přes počernický rybník. My nyní v souvislosti s touto 
stavbou pracujeme na  důsledném provádění arboristických prací 
na našem katastru s cílem minimálního kácení stromů a maximali-
zace náhradních výsadeb.

V průběhu roku 2020 vedení naší MČ řešilo několik stížností na-
šich občanů na situaci v dopravě. Všechny tyto stížnosti měly prak-
ticky shodnou náplň. Nedodržování pravidel silničního provozu, 
přetíženost některých úseků našich komunikací a jejich nebezpeč-
nost. Na všechny podané stížnosti se snažíme zodpovědně odpo-
vídat po konzultaci s oběma složkami policie a Odboru pozemních 
komunikací a  drah MHMP. Na  rok 2021 připravujeme několik do-
pravních opatření, která by alespoň částečně dopravní situaci v naší 
MČ zlepšila. V loňském roce se podařilo umístit na několika místech 
zpětná zrcadla, omezit jízdu kamionů na Českobrodské ul. i když ne 
na 100 %. Na této ul. byly opraveny její nejhorší úseky, avšak na její 
celkovou rekonstrukci stále čekáme. Podařilo se opravit cca 500 m 
ul. Nad Rybníkem a  usilujeme o  pokračování opravy této ul. až 
k dálničnímu mostu.
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V  rámci TV (technické vybavenosti) je připravována Investič-
ním odborem MHMP rekonstrukce ul. Úpická, Národních hrdinů 
ve směru na Horní Počernice a pěších lávek u mostu přes Rokytku. 
Bohužel ani jedna z  těchto staveb není pokryta rozpočtem HMP, 
a tak musíme doufat, že se to částečně podaří v průběhu r. 2021.

Pozitivní je zpráva pro cyklisty, neboť máme hotovou PD (pro-
jektovou dokumentaci) na  cyklistické propojení Dolních Počernic 
a  Štěrbohol, které povede podél toku Štěrboholského potoka až 
k památníku bitvy u Štěrbohol.

Školství
V loňském roce jsme, resp. Investiční odbor MHMP, usilovali o zís-
kání územního rozhodnutí na  výstavbu nové základní školy. Toto 
územní rozhodnutí bylo Odborem výstavby ÚMČ Praha 14 vydáno, 
bohužel se 15 našich občanů, jejichž jména lze snadno vyhledat 
na internetu, odvolalo do tohoto územního řízení a já doufám, že 
pouze oddálilo jeho pravomocné vydání. Situace v naší ZŠ je kritic-
ká a každé zdržení v tomto procesu jen tyto potíže oddaluje.

Na tomto místě bych rád poděkoval ředitelům obou našich škol 
(ZŠ a MŠ) i všem pedagogickým pracovníkům za to, jak se vyrovnali 
s nepříznivou situací, vzniklou v souvislosti s Covid-19, kdy pracova-
li bez ohledu na bezpečnost vlastní i jejich rodin.

Veřejná správa
Prakticky po  většinu uplynulého roku byl výkon veřejné správy 
ovlivněn pandemií koronaviru, avšak nutno říci, že všichni pracov-
níci úřadu přečkali toto nepříjemné období bez postižení. Úřední 
hodiny byly upravovány podle vývoje krizového období a je třeba 
říci, že jsme od naší veřejnosti nezaznamenali na činnost úřadu žád-
né stížnosti. Po  odchodu paní Hany Moravcové do  důchodu pře-
vzali část její agendy dva noví mladí úředníci (Josef Šimon a Silvie 
Tomanová), kteří se na úvod velmi osvědčili a jsou zejména v pře-
stupkové agendě pro náš úřad velkým příslibem do budoucna. RMČ 
ustavila na jaře loňského roku Krizový štáb, (dále jen KŠ) který, přes 
počáteční „porodní bolesti“, fungoval zejména ve prospěch našich 
seniorů. Průběžně monitoroval a  řídil veškerou činnost týkající se 
informování, zásobování a distribucí ochranných pomůcek. V této 
souvislosti je nutno vyzdvihnout činnost nové příspěvkové organi-
zace Oáza a  jejího ředitele Mgr. Tomáše Krále. Tato organizace se 
významně podílela na informovanosti, výdeji a rozvozu ochranných 
pomůcek našim občanům bez ohledu na zvýšenou možnost rizika 
nákazy.

Také bych chtěl na tomto místě poděkovat naší farnosti a všem 
našim občanům, kteří se v průběhu roku podíleli na výrobě a distri-
buci ochranných roušek. Zvláštní poděkování pak patří mému zá-
stupci MUDr. Bočkovi, který díky své profesi řídil KŠ a zásoboval nás 
neocenitelnými radami a  informacemi. Nesmím též zapomenout 
na tajemnici našeho úřadu, Mgr. Hejdovou, která uváděla všechna 
rozhodnutí RMČ a KŠ v život.

Bohužel se nám nepodařilo uskutečnit 10. veřejné fórum s naši-
mi občany a v současné době ani jeho budoucí termín nelze pevně 
stanovit.

Činnost naší veřejné správy, našeho úřadu a  samosprávy je 
stanovena Strategickým plánem, který byl v  loňském roce aktu-
alizován a prostřednictvím Akčního plánu byla stanovena strategie 
činnosti veřejné správy v naší MČ prakticky do konce tohoto voleb-
ního období.

Pokud bych měl hodnotit naši samosprávu, tak jen konstato-
váním, že za 30 let jejího fungování v naší MČ jsem nezaznamenal 
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v ZMČ tolik názorových rozdílů, jako je tomu v tomto volebním ob-
dobí. Že je to důsledek demokracie, nemusím snad připomínat.

Sociální služby a zdravotnictví
Jak je našim občanům jistě známo, naší hlavní činností v této oblasti 
je rozvoz obědů našim seniorům na základě doporučení praktické 
lékařky MUDr. Novákové a s tím spojené zajišťování drobných slu-
žeb. V loňském roce se nemohlo uskutečnit tradiční setkání seniorů 
ve Svornosti, přesto se podařilo PO Oáza pro seniory některá setká-
ní uspořádat. 

Připomínám, že během nouzového stavu jsme našim občanům 
poskytovali informace a zajišťovali výdej a rozvoz ochranných po-
můcek. Našim seniorům se přes všechny potíže podařilo uskutečnit 
pobyt v  lázních Mšené za  podpory naší MČ. Velmi si vážím práce 
komise rady „Zdravotní, sociální a  bytové“, která se pod vedením 
Ing. Hany Jaklové pravidelně scházela a poskytovala radě důležité 
informace a služby.

V  průběhu loňského roku jsme byli v  úzkém kontaktu 
s  MUDr.  Novákovou a  spolupracovali s  ní na  zajištění potřeb pro 
naše Zdravotní centrum a některé naše občany. Opět musím za tuto 
činnost poděkovat MUDr.  Pavlu Bočkovi. RMČ usilovně pracovala 
na  zajištění nových prostor pro rozšíření lékařských služeb, ale 
v tuto chvíli je předčasné výsledky snažení rady zveřejňovat. Staros-
ta je v pravidelném kontaktu s vedením HMP a hlavním krizovým 
štábem a poskytnuté informace předává RMČ a našemu KŠ.

Přestože byl v průběhu r. 2020 projeven na MHMP zájem o po-
kračování projektu Domova seniorů v  Dolních Počernicích, není 
v současném obtížném období tento projekt „na pořadu dne“ a já 
tuto situaci nemohu ovlivnit.

Životní prostředí
Tato oblast, jak je vám jistě známo, obsahuje zeleň, odpady, vodu, 
ovzduší a půdu. V naší MČ je nejvíce hmatatelná zeleň. Zodpovědně 
mohu prohlásit, že již více než 20 let se snažíme každoročně využí-
vat možností výsadeb zeleně z různých dotačních titulů, a i z vlast-
ních prostředků MČ. Seznam realizované zeleně v naší MČ za toto 
období je velmi dlouhý a vydal by na samostatný článek. Velmi nám 
v této práci pomáhá „Studie regenerace zeleně“ a „Dendrologický 
průzkum stromového patra zámeckého parku“. Významným poči-
nem v  oblasti zeleně je dokončení projektu „Rehabilitace zámec-
kého parku“ a pokračování projektu „Rekreační park U Čeňku“ jeho 
III. etapou. Na její realizaci úzce spolupracujeme s Odborem ochra-
ny prostředí MHMP. Pro r. 2021 máme připravenu výsadbu dvou 
nových stromořadí, a i výsadby solitérních stromů. Počátkem roku 
2021 budou zahájeny zdravotní a  bezpečnostní řezy stromového 
patra zámeckého parku, což jistě přispěje k  jeho lepšímu vzhledu 
a bezpečnosti. Realizovat zeleň je v podstatě jednorázová činnost. 
Její údržba je však dlouhodobá a přináší s sebou mnoho starostí jak 
personálních, tak fi nančních obtíží.

I přes určité problémy s odvozem tříděného odpadu a čistotou 
kontejnerových stání si dovolím konstatovat, že při zodpovědném 
chování občanů při nakládání s  tímto odpadem, je situace v  této 
oblasti dobrá. Navíc mají naši občané možnost využívat velkoob-
jemové kontejnery, blízké sběrné dvory a výborně fungující kom-
postárnu v  Malešicích. Je potěšitelné, že někteří naši obyvatelé 
z vlastní iniciativy sbírají v odlehlých částech naší MČ odpadky, je-
jichž likvidaci pak ÚMČ zajišťuje, za což jim patří naše poděkování.

Vodní toky a  vodní plochy v  našem katastru jsou ve  správě 
MHMP – Odbor ochrany prostředí, zde mohu zodpovědně konsta-
tovat, že díky „osvíceným“ pracovníkům tohoto odboru jsou všech-
ny potoky a nádrže u nás revitalizovány, v dobrém stavu a co je po-
těšitelné, tak s relativně čistou vodou.

Ovzduší je poněkud méně hmatatelný pojem, avšak je pravdou, 
že již dlouhou dobu jsme na ÚMČ nezaznamenali žádnou stížnost 
na  jeho kvalitu. Je naprosto jasné, že nadřazené dopravní stavby, 
které se nacházejí v naší blízkosti, na kvalitě ovzduší nepřidají. Avšak 
veškeré studie, které jsme v souvislosti se současnými i budoucími 
dopravními stavbami zadali, prokazují dodržení hygienických limi-
tů v této oblasti.

Orné půdy ubývá, a  to nejen u  nás. Je to zákonitý jev, který 
je přímo závislý na  realizaci projektů bytové zástavby, které jsou 
v souladu s platným územním plánem. V současné době má na vol-
ných pozemcích v naší MČ majoritní podíl Hl. m. Praha. V loňském 
roce došlo k propachtování většiny těchto pozemků na dobu neur-
čitou s podmínkou jejich ekologického využívání. O tom jsem se již 
zmínil v některém z minulých čísel DPZ. V rámci toho hospodaření 
budou na těchto pozemcích vybudovány meze a vysázeny remízky 
a stromořadí.

Bezpečnost
Naše MČ se v  rámci správního obvodu Praha 14 jeví jako klidněj-
ší. Ač se toto konstatování někomu nemusí líbit, statistiky obou 
policejních složek tuto skutečnost dokazují. Je pravdou, že jsou 
u  nás místa, která jsou pro nekalou činnost v  naší MČ „jako děla-
ná“. O těchto místech pravidelně informuji policii, která jim věnuje 
větší pozornost. Veřejnost by si měla uvědomit, že policie nemů-
že být všude, kde se něco stane nebo má stát. Poměrně časté jsou 
stížnosti našich občanů na krádeže. V těchto případech mohu bo-
hužel pouze doporučit, aby si občané svůj majetek řádně zabezpe-
čili a nepodceňovali mnohdy sofi stikovanou činnost zlodějů. Velký 
problém zaznamenáváme s  parkováním vozidel na  chodnících. 
Tři markantní případy jsou před poštou, před novou ZŠ Orangery 
a  v  okolí prodejny marmelád u  světelné křižovatky. Zvláště bezo-
hlednost řidičů parkujících před poštou je alarmující, neboť jsou 
zde chodci vytlačováni na frekventovanou ulicí Národních hrdinů. 
V r. 2021 nebude policie takovéto parkování tolerovat.

To, že se na našich komunikacích překračuje povolená rychlost, 
je přímo úměrné inteligenci řidičů. Tento nešvar nelze nikdy beze-
zbytku vymýtit. Vedení naší MČ se bude v následném období zabý-
vat způsoby, jak tyto řidiče „umravnit“. Kéž by se to podařilo!

Kultura a památky
Nejvíce postiženou oblastí z  důvodu pandemie koronaviru bylo 
v  naší MČ kulturní dění. Přesto se podařilo uskutečnit několik 
pěkných akcí jak pro seniory, tak pro dospělé, i  pro naše děti. 
Za  všechny mohu jmenovat večerní koncert fi lmových melodií, 
který se konal v  našem amfi teátru a  který měl u  naší veřejnosti 
mimořádně kladný ohlas. V této souvislosti je třeba poznamenat, 
že ZMČ ustavilo novou příspěvkovou organizaci „Oáza“, která ne-
jen kulturu v naší MČ zajišťuje. Připravený bohatý program, který 
Oáza měla naplánovaný na r. 2020, nemohl být naplněn, což bo-
hužel dehonestuje v očích několika málo našich obyvatel opod-
statněnost ustavení této organizace. Lze si jen přát, aby byl rok 
2021 v  tomto ohledu příznivější. Péče o kulturní památky v naší 
MČ se projevila zejména úpravou nádvoří mezi starou a  novou 
částí zámku, kterou zajišťovalo město Praha. Dále se v  současné 
době pracuje na rekonstrukci části střechy v areálu bývalého pivo-
varu a o ukončení rehabilitace kulturní a přírodní památky zámec-
ký park již byla řeč. V krátkosti sděluji, že v r. 2021 připravujeme 
obnovu některých našich pomníků a plastik. Přestože místní hřbi-
tov nemá statut památky, nemohu zde opomenout provedenou 
rekonstrukci dělící zdi mezi starou a novou částí hřbitova, opravu 
hrobu občanů padlých v květnové revoluci r. 1945 a další stavební 
práce, které vylepšily stav našeho hřbitova.
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JeDNáNÍ RADY MČ PRAHA - DOLNÍ POČeRNICe
RMČ Praha – Dolní Počernice na svých zasedání od 8. 12. 2020 mj. 

projednala
-  nájemní vztahy k  některým nemovitostem ve  svěřené správě 

MČ
-  soubor požadavků členů RMČ pro rozpočet MČ na r. 2020
-  zápisy z komisí RMČ a Krizového štábu
-  návrhy rozpočtů ZŠ a MŠ na r. 2020
-  žádosti občanů v oblasti veřejné správy a dopravy
-  návrhy opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
-  postupy v územním řízení na výstavbu nové ZŠ
-  hospodaření MČ za r. 2020

schválila 
-  úpravy rozpočtu MČ
-  vyřazení dožitého majetku z evidence ZŠ a MŠ
-  přijetí sponzorského daru pro ZŠ a MŠ
-  plán účetního odpisu majetku MČ
-  program 15. zasedání ZMČ Praha – Dolní Počernice
-  úpravu rozpočtu MŠ DUHA
-  inventarizační zprávu MČ za r. 2020
-  smlouvy o zřízení věcných břemen na pozemcích MČ
-  smlouvy o dílo na rekonstrukci čp. 366 a střechy čp. 3 – pivovar
-  priority MČ pro rozdělení fi nanční rezervy MHMP mezi MČ HMP
-  žádost na opravu pomníku padlým v 1. světové válce
-  vypsání výběrového řízení na údržbu zeleně v MČ

souhlasila s (se)
-  pronájmem skříněk kolumbária na místním hřbitově
-  výrobou nástěnných kalendářů na r. 2021 s motivy MČ
-  podáním žádostí o grant v oblasti ŽP prostřednictvím fyzických 

a právnických osob

-  projektovou dokumentací na  výstavbu nové cyklostezky 
do Štěrbohol

-  stavebními záměry fi rem a soukromých osob na realizaci staveb 
v MČ

-  záměrem darování pozemků MČ Sokolu Dolní Počernice z. s.

JeDNáNÍ ZMČ PRAHA – DOLNÍ POČeRNICe 
Jednání ZMČ Praha – Dolní Počernice ze dne 7. 12. 2020

ZMČ Praha – Dolní Počernice na svém zasedání dne 7. 12. 2020

schválilo
-   pravidla pro hospodaření MČ Praha-Dolní Počernice v období 

rozpočtového provizoria pro rok 2021 
-   prominutí zbylé částky půjčky ve výši 100 tisíc Kč Sokolu Dolní 

Počernice z. s. včetně příslušenství, mj. v souvislosti s dohodou 
o  dalším bezúplatném využívání vybraných hodin tělesné vý-
uky ZŠ Dolní Počernice v tělocvičně Sokola 

-   odejmutí pozemku parcely č. 1641/25 (id. 1/5) o výměře 739 m² 
– ostatní plocha, dálnice v k.ú. Dolní Počernice ze svěřené sprá-
vy MČ Praha-Dolní Počernice do výlučného vlastnictví Hlavního 
města Prahy

požadovalo, aby návrhy změn souvisejících s jednáním ZMČ byly 
zastupitelstvu předloženy formou návrhu na  změnu Jednacího 
řádu

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

Volný čas
V této oblasti hrálo v r. 2020 hlavní roli veřejné sportoviště ve Sva-
toňovické ulici, které bylo celoročně využíváno prakticky beze 
zbytku. Dozor nad tímto sportovištěm má PO  Oáza, která zde 
na podnět RMČ zajistila rezervační systém a vnesla do jeho využí-
vání řád, který bohužel někteří zájemci zneužívali, takže v r. 2021 
dojde k jeho úpravě. Nemusím připomínat, že velké oblibě našich 
občanů, ale i návštěvníků naší MČ, se těší zámecký park, který se 
stal cílem občanů zejména v  krizovém období. Každoročně sle-
dujeme naše dětská hřiště, zajišťujeme jejich revize a provádíme 
jejich opravy, aby na nich byla zajištěna bezpečnost našich dětí. 
Pro využití volného času jsou k dispozici i sportoviště naší ZŠ (hala, 
víceúčelové hřiště), avšak za podmínek stanovených školou. Dále 
není třeba připomínat, že hlavní těžiště pro využívání volného 
času našich obyvatel je na sportovištích místního Sokola, ale pro 
bližší informace z  jeho nabídek a možností zde není prostor. Po-
loha a morfologie terénu naší MČ vybízí k procházkám a projížď-
kám na kolech, což bylo našimi občany v době koronaviru bohatě 
využíváno.

Majetek
Vedení naší MČ by mělo spravovat svůj majetek s  péčí řádného 
hospodáře. Nebojím se konstatovat, že se nám to ve  velké míře 
daří. Většina objektů ve svěřené správě naší MČ je v dobrém stavu 
a  jejich využití slouží veřejnosti. Pozemky jsou udržovány v  kvali-
tě, kterou nám umožňují dostupné fi nanční prostředky. Nemohu 
na tomto místě popisovat stav a využití všech našich objektů a po-
zemků, neboť by to vydalo na samostatný článek. Omezím se tedy 
pouze na záměry, které s naším majetkem máme. V současné době 

probíhá rekonstrukce čp. 366 (za Infocentrem a knihovnou) s cílem 
vybudování komunitního centra, které bude sloužit naší veřejnosti. 
Jeho využití a činnost jsou dány studií proveditelnosti, kterou jsme 
v této souvislosti předložili k žádosti o dotaci v Operačním progra-
mu Praha – pól růstu ČR.

Druhým objektem, který připravujeme k rekonstrukci, je čp. 26 
(u mostu přes Rokytku), jehož využití by mělo sloužit naší mláde-
ži jako „nízkoprahový klub“. Zde jsme fi nančně závislí na přidělení 
dotace od HMP. Třetím objektem, který je využíván pouze z části, je 
čp. 45 – hájovna. Zde výborně funguje v její hospodářské části lesní 
školka a nás čeká nelehký úkol, odstranit havarijní stav hlavní budo-
vy a nalézt pro ni smysluplné využití. V tomto případě jsme nuceni 
fi nančně upřednostňovat rekonstrukce našich objektů v centru MČ 
a hájovnou se zabývat pro vysokou fi nanční náročnost až v posled-
ní řadě.

Je třeba zmínit, že jsme ve stálém soudním sporu se spol. Natu-
ral a Stavba a Transport, které využívají protiprávně naše pozemky, 
na kterých se nachází čerpací stanice PHM Medos a autosalon Cit-
röen. Tento dlouholetý problém se nám daří řešit pouze dílčími roz-
hodnutími soudu v náš prospěch, spojenými s postupnými úhrada-
mi dlužných částek.

Vážení spoluobčané, můj příspěvek v tomto čísle DPZ je již natolik 
rozsáhlý, že si dovolím jej ukončit, byť bych mohl pokračovat dále 
a zacházet do daleko větších podrobností. Na závěr Vám sděluji, že 
jakékoli dotazy, týkající se výše uvedeného článku, jsem připraven 
zodpovědět všem, kteří projeví o takové informace zájem.

 Zbyněk Richter, starosta
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Věž poznání
V závěru loňského roku jsme umístili v zámeckém parku nový interaktivní 
prvek „Věž poznání“. Tato věž má sloužit ke vzdělávání zejména našim dě-
tem, ale rádi bychom, aby ani dospělí nepohrdli získáním informací o naší 
přírodě. Na  otočných destičkách zde můžeme nalézt základní informace 
o stromech, ptácích, savcích a o  rybách. Na základě pozitivních reakcí na-
šich občanů jsme se rozhodli, že v letošním roce v našem zámeckém parku 
umístíme podobné interaktivní prvky, které naší veřejnosti nabídnou další 
možnosti vzdělávání a zábavy.

 ÚMČ Praha – Dolní Počernice

Zrušení tradičního Masopustu

má číslo č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy o topení tuhými palivy
Závazná vyhláška

Nová vyhláška hl. m. Prahy zakazuje od 1. října 2020 topit uhlím, uhelnými briketami a koksem v kamnech a kotlích, které nedosahují 
emisních parametrů 3. emisní třídy. 

Hl. m. Praha v souladu s přijatým klimatickým závazkem, chce předcházet zamoření území kouřem z topení zejména v zimních měsí-
cích. Proto zastupitelstvo HMP schválilo dne 19. 9. 2019 vyhlášku, která zakazuje od 1. října 2020 topit uhlím, uhelnými briketami a koksem 
v kamnech a kotlích, které nedosahují emisních parametrů 3. emisní třídy. Do emisní třídy jsou kotle zařazovány dle množství škodlivých 
emisí, účinnosti, bezpečnosti a efektivity spalovacího procesu. Touto vyhláškou se urychluje zákaz daný zákonem o ochraně ovzduší o dva 
roky. Součástí vyhlášky je také zákaz topení tuhými palivy v době vyhlášení smogové situace ve zdrojích, které slouží pouze pro příležitost-
né vytápění, jako jsou krby a krbová kamna. Tato obecně závazná vyhláška má číslo č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy, je dohledatelná na strán-
kách hl. m. Prahy a platí i pro naší městskou část. Za případné porušování této vyhlášky může městská část přistoupit ke kontrolám, které 
mohou vést i k případným pokutám.

RMČ Praha – Dolní Počernice na svém jednání 26. 1. 2021 rozhodla o zrušení konání Masopustu 2021 plánovaného na 13. 2. 2021 a to 
z důvodu prodloužení nouzového stavu v ČR. 

Vážení spoluobčané, 

pokud v našem zámeckém parku zaznamenáte v korunách stromů ne-
obvyklý pohyb, tak vězte, že se tak děje ve váš prospěch. Vedení naší 
MČ totiž zajistilo fi nanční prostředky na zdravotní a bezpečnostní řezy 
stromového patra parku. Probíhající práce zajišťují certifi kovaní arboris-
té, kteří budou odstraňovat i z těch nevyšších míst korun stromů suché 
a  nebezpečné větve stromolezeckou technikou. Jelikož se tyto práce 
provádějí zejména z důvodu zajištění vaší bezpečnosti, dovolujeme si 
vás požádat o ohleduplnost a ostražitost s prosbou, abyste se nepřibli-
žovali do míst, kde arboristické práce budou prováděny.

 ÚMČ Praha – Dolní Počernice

UPOZORNĚNÍ

Neklesejte však na mysli a zatím se potěšte alespoň naším kouzelným okolím! 
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MUDr. Pavel Boček, STAN
Myslím, že naše městská část je skutečně zelená 
a lokalit, které lákají pro pobyt na čerstvém vzdu-
chu a v přírodě, je dostatek. Zámecký park, okolí 
rybníka, Pískovna a mnoho dalších míst jsou pří-
jemnou zónou pro relaxaci a  pohyb. Je nepo-
chybné a zásadní, že vedení městské části, vždy 

při jakékoli nové výstavbě, klade důraz na  zelené plochy a  často 
tím podmiňuje souhlas se stavbou. Zelené plochy jsou dlouho-
době výborně udržované. Zlepšení spíše vidím na každém z nás, 
jelikož se mnoho občanů či návštěvníků naší MČ chová k zeleni ne-
uctivě, až to někdy hraničí s vandalismem.

Danka exnerová, ODS 
Zda vidím v  MČ dostatek zeleně, musím jedno-
značně odpovědět, že ano. Naše MČ péči o zeleň 
v naší obci nepodceňuje a řekla bych, že je urči-
tou prioritou. Díky vedení obce a zejména panu 
starostovi Zbyňkovi Richterovi je zeleni věnována 
dostatečná pozornost. Průběžně probíhá výsad-

ba stromů, keřů či vodomilných rostlin v  Zámeckém parku – vo-
doteč. Stačí se projít k  Pískovně, kde narazíte na  Naučnou stezku 
s názvem „Geologická zahrada“, do Zámeckého parku nebo kolem 
Velkého počernického rybníka, či jen tak obcí a vidíme, že zeleň je 
všudypřítomná. 

Ing. Jiří Falc, DOLNÍ 2018 
Dolní Počernice dostatečně zelené? Nemáme dů-
vod být přehnaně optimističtí. Máme zde nemálo 
povedených projektů např. revitalizaci Hostavic-
kého potoka, úpravy Geologické zahrady za hřbi-
tovem, nebo revitalizace zámeckého parku – tady 
však vnímám pozitivně pouze z větší části výsle-

dek akce, ne tak přípravu a průběh realizace. Zrealizovaly se i další 
ne tolik viditelné projekty, vždy je však co zlepšovat.

Je povinností samosprávy vytvářet podmínky pro „zelené“ Dol-
ní Počernice a podporovat rozšiřování zeleně s využitím její pozitiv-
ní funkce při eliminaci negativních dopadů jak dopravního zatížení 
(např. od  SOKP i  Štěrboholské radiály), tak i  emisnímu zatížení ze 
spalovny, kterým naše městská část musí čelit.

Mgr. et Mgr. Petr Hartoš, ODS
Pokud se stejně jako zástupy Pražanů z  jiných 
městských částí projdete úžasným zámeckým 
parkem, tak máte jasno. Dolní Počernice jsou 
oázou zeleně. I  investice do  údržby zeleně jsou 
toho jasným důkazem. Také statistiky Institutu 
plánování a  rozvoje hl. m. Prahy hovoří jasnou 

řečí. Podíl plochy zeleně na  obyvatele v  jednotlivých městských 
částech u nás před pár lety byl druhý nejvyšší z pěti možných, a to 
501–1000 m2 zeleně na obyvatele. Při pohledu na volební výsledky 
za roky dozadu je jasné, že rovnice úspěchu vypadá následovně. Re-
spekt k přírodě + podpora veřejné dopravy + dosažitelnost služeb = 
kvalitní život v Dolních Počernicích. 

Mgr. Tomáš V. F. Jirsák, KDU-ČSL
Zeleň v  naší obci by nám sice mnohé jiné MČ 
mohly závidět, přesto – nebo možná právě pro-
to – by si zasloužila více zájmu a  péče. Ne pou-
ze od ÚMČ – ten se snaží, ale od obyvatel. Trápí 
mě odpadky v trávě, keřích, potocích či rybnících 
(a pokud vycházím, tak je téměř denně sisyfovsky 

sbírám). Mrzí mne živé plůtky zadupané školáky, trávníky zničené 
koly aut, květiny vytrhané vandaly a zloději apod. Náprava je na nás 
všech! Ze strany obce by se mi líbilo – a už jsem to i navrhoval – 
zakrýt zelení některé nehezké pohledy – třeba betonové stěny ko-
lem trati popínavými rostlinami. Zelení bychom také měli alespoň 
částečně odclonit hluk a znečištění z provozu na velkých silnicích 
zejména na tranzitních komunikacích.

PhDr. Drahoslava Kráčmarová, Ph.D., 
DOLNÍ 2018
Daná otázka se může jevit skoro až zbytečná – 
přírodní charakter je nespornou kvalitou D. Po-
černic. Pojďme se ale nad ní zamyslet v kontextu 
změn, kterým naše MČ čelí (výrazný nárůst oby-
vatel, předpokládaná stavba SOKP 511 apod.). 

Jako zastupitelé bychom např. měli dbát na  to, aby v  souvislosti 
s  Pražským okruhem byly zachovány distanční zelené plochy, jak 
jsou navrženy v (zatím neschváleném) Metropolitním plánu. 

Spojení „dostatečně zelené“ lze ovšem chápat i ve smyslu hod-
notovém – jako zodpovědnost a šetrnost k přírodě. V tomto smy-
slu bych velmi přivítala, kdyby byl ve všech třídách ZŠ k dispozici 
systém na tříděný odpad. Věřím, že i  tento pro někoho malý krok 
dokáže v důsledku více než spousta slov.

Ing. Miloslav Král, ODS
Dolní Počernice jsou obklopeny zelení, kterou 
jsme během posledních let vysadili, nebo k  její 
výsadbě přispěli. Nové lesní porosty a stromové 
aleje byly vysazeny po obou stranách cyklostez-
ky z  Jahodnice do  Měcholup, u  nádraží, podél 
Rokytky, po  obou stranách Dolnopočernické-

ho rybníka. Dále pak podél nové cyklostezky k hájovně a k Vinici. 
Za hřbitovem vznikl krásný geopark s vyhlídkou na Pískovnu, v Čeň-
ku nový park, vedle golfového hřiště. V centru obce jsme dokončili 
revitalizaci Zámeckého parku a vysadili okrasnou zahradu ve štěp-
nici. Nové výsadby byly realizovány i v mnoha ulicích.

Ing. Tomáš Jílek, ODS
Myslím, že v D. Počernicích je množství zeleně od-
povídající charakteru naší MČ, její poloze v rámci 
Prahy a  našim možnostem jejího udržování. Je 
třeba si uvědomit, že každé rozšíření zelených 
ploch znamená také zvýšení nákladů na  jejich 
údržbu, úklid atd. Je štěstí, že máme přirozené 

a krásné oddychové centrum v podobě zámeckého parku a přileh-
lého rybníka, ale vedle tohoto historického areálu se podařilo v mi-
nulých letech vybudovat i několik menších zelených zákoutí někdy 
kombinovaných i  s  možností rekreačního sportování. Vedle toho 
MČ pečuje i  o  další plochy, např. hřbitov včetně přilehlého okolí 
apod. S ohledem na výše uvedené skutečnosti považuji zdejší roz-
sah zeleně za více než přiměřený a zároveň umožňující zabezpečit 
kvalitní péči.

ZASTUPITeLé ODPOVÍDAJÍ
Vidíte Dolní Počernice dostatečně zelené? Myslíte, 
že by se dalo něco v oblasti zeleně zlepšit? 
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JUDr. Petr Kšáda, STAN
Mám za to, že naše městská část je v oblasti ve-
řejné zeleně na velmi vysoké úrovni. Je zde roz-
sáhlý Zámecký park, Pískovna, ale i řada menších 
ploch. Je dobře naplněna funkce estetická, okras-
ná i rekreační. Myslím, že zeleň u nás je správně 
udržovaná. Je to bezesporu zásluhou pana sta-

rosty, kterému bych rád touto cestou vyslovil uznání za jeho práci 
týkající se veřejné zeleně. Byl bych rád, aby veřejná zeleň do  bu-
doucna sloužila v co nejvyšší možné míře k  tlumení nadměrného 
hluku a zachytávání prachu a smogu.

doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, 
Ph.D., DOLNÍ 2018
Zeleň ve  městě má vedle estetiky zcela zásadní 
funkci s  ohledem na  kvalitu ovzduší, klimatiza-
ci města, psychickou pohodu a  zdraví, kvalitu 
života člověka a  jiných živočichů. Celoměstská 
pasportizace zeleně bohužel neexistuje, chybí 

i data o kvalitě pražského ekosystému. Pocitově mají DP obstojnou 
diverzitu rostlinných druhů a zeleně díky přírodním památkám, re-
zervacím i soukromým zahradám. Zlepšit je třeba apel na vlastníky 
pozemků v otázce zastavování zeleně a komunikaci s majoritními 
producenty znečištění v  DP, kteří musí zajistit, a  hlavně pečovat 
o účelovou izolační zeleň (zvláště u SOKP 510, Štěrboholské spojky, 
Českobrodské) a vytvářet „již zelené“ stěny tam, kde izolační pásy 
nelze realizovat.

Zbyněk Richter, ODS
Ano, vidím je dostatečně zelené. Od  r. 1990 jako 
řadový zastupitel a od r. 1998 jako starosta Dolních 
Počernic jsem se neustále snažil o realizaci nových 
výsadeb zeleně a jejich údržbu a v této činnosti ne-
míním přestat. Více k tomu nemám co dodat.

Petr Stránský, ODS
Zeleně není nikdy dost. Dolní Počernice patří 
k těm šťastnějším obvodům Prahy, kde je zeleně 
více než jinde a kde místní občané dbají o udrže-
ní zeleně a i o nové výsadby. Jednak se využívají 
granty na  výsadbu a  jednak i  díky dobré spolu-
práci s  MHMP dochází k  postupnému zalesňo-

vání ploch k tomu určených. To neznamená, že není co zlepšovat. 
Je zde stále prostor k  intenzivnějšímu zalesnění zejména v  těch 
místech, kde zeleň může pomoci tvořit bariéru od zátěže dopravy, 
tedy izolační zeleň, dále nahrazovat zeleň přestárlou a  doplňovat 
i okolí místních ploch. V poslední době musím zmínit jako příklad 
úspěšnou revitalizaci bývalé skládky za  hřbitovem na  nový park, 
který realizovalo HMP či dokončení poslední etapy obnovy Zámec-
kého parku do původní podoby dle návrhu ing. arch. J. Jadrníčkové 
v souladu s požadavky památkářů HMP.

Mgr. Jan Šroubek,  
PRO Dolní Počernice
Myslím si, že Dolní Počernice patří mezi zelené 
městské části Prahy. Veřejná prostranství se daří 
zvelebovat i díky naší pracovní četě, kterou může-
te denně potkávat v ulicích. Dlouhodobě se snaží-
me o údržbu městské zeleně, ale i o novou výsad-

bu. Nově i Magistrát hl. m. Prahy zakládá travnaté meze s výsadbou 
na polích v celém okolí. Do budoucna bych chtěl zlepšit okolí našich 
kontejnerů na  tříděný odpad. Mám na mysli zapuštění kontejnerů 
pod zem, případně obezdění stanovišť osázených zelení.

Ing. Pavel Vermach, Ph.D.,  
DOLNÍ 2018
Záleží, v jakém smyslu je první otázka položena. 
Zelení ve smyslu „nezralí“ jsme v transparentnosti 
našich rozhodování. K datu uzávěrky těchto pří-
spěvků si nikdo v  zápisech zastupitelstva nedo-
hledá, jak kdy, kdo hlasoval. To se musí změnit. 

Zeleň ve smyslu zelených ploch bohužel s  rozvojem stavební čin-
nosti rychle ubývá. Pamatujeme si ještě pole mezi Českobrodskou 
a železnicí směrem na Běchovice a je jen otázkou času, kdy se roz-
loučíme i s rozlehlou zelenou plochou od Českobrodské na opač-
nou stranu. Právě zde je důležité, aby zůstaly stabilizovány co nej-
širší distanční zóny mezi novou bytovou zástavbou a  dopravními 
koridory. Zejména pro ty, kdo bydlí s výhledem a akustickou expo-
zicí k budoucí dálnici.

Štěpánka Kratochvílová,  
PRO Dolní Počernice
To, že je zeleň jednou z nejdůležitějších složek ži-
votního prostředí, víme asi všichni. Veřejná místa, 
ať už je to park, okolí sportovních nebo dětských 
hřišť, turistické či cyklistické stezky, by měla slou-
žit k odpočinku a relaxaci obyvatel. Jedna věc je 

dostatek zeleně a druhá péče o ni. Myslím si, že nejde jen o to, zajis-
tit správnou výsadbu zeleně, ale zeleň pečlivě i odborně udržovat. 

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
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Práce krizového štábu v Dolních Počernicích

Některé vybrané informace k onemocnění COVID-19 a k očkování

Již v  březnu 2020 s  nástupem pandemie koronaviru byl ustaven 
v  Dolních Počernicích Krizový štáb (dále KŠ). Od  svého vzniku se 
scházel dle potřeby a  řešil situace spojené s pandemií a vládními 
opatřeními. Hlavní starostí a náplní práce bylo a je ochránit občany, 
jimž byla, je a bohužel ještě bude infekce koronaviru nebezpečná.

KŠ se snažil zajistit dostatečné informace pro seniory naší měst-
ské části, stejně jako zajistit pro ně v  prvních týdnech pandemie 
roušky a  další ochranné pomůcky. K  pomoci se přidávali dobro-
volníci, jimž patří nemalý dík. Stejně tak byla ze strany KŠ zajištěna 
distribuce rukavic či dezinfekce. Prostředky na nákup ochranných 
pomůcek mohl KŠ čerpat z  dotace přidělené magistrátem HMP, 
ale také z  vlastních zdrojů. Byla zřízena de facto nepřetržitá linka 
pomoci, kde se občané mohli a mohou dotazovat na organizační 
či medicinské záležitosti. Agendou, jíž se KŠ zabýval, však zdaleka 
nebyla jen pomoc seniorům či občanům. Krizový štáb pravidelně 
monitoroval situaci ve škole, v mateřské školce, zdravotních středis-
cích, na veřejných prostranstvích či objektech MČ. Práce krizového 
štábu byla přerušena jen v letních měsících, kdy byla epidemiolo-
gická situace klidná.

Byl jsem osloven kolegy z  redakční rady, abych napsal pár infor-
mací k onemocnění COVID-19 a k očkování. Vzhledem k tomu, co 
jsem zmiňoval i v jiném článku, kdy veškeré dění kolem koronavi-
ru a očkování provází řada, respektive mnoho a mnoho informací, 
z  nichž některé jsou nepodložené či úplně zavádějící, omezím se 
snad na praktické informace. Snažím se potvrdit to, co je již skuteč-
ně známo a co by mohlo pomoci.

Koronavirus se dostává 
do  těla zejména dýchacími 
cestami a nosem, méně čas-
to také z povrchů. Ochranné 
roušky jsou tedy nesmírně 
protektivní, z nich pak oprav-
du nejlépe vychází „klasické“ 
chirurgické roušky. Pro 
ještě větší ochranu, zvláš-
tě nyní, slouží respirátory 
FFP2. Nicméně jak roušky, 

tak respirátory jsou na jedno použití. Na druhou stranu je skuteč-
ně zbytečné nosit roušky v přírodě, v lese, kde široko daleko nikdo 
není, a vlhká rouška pak spíše může škodit.

Diskuze, jak rychle nastoupí klinické příznaky onemocnění 
poté, co se covidem jedinec nakazí, stále probíhají. Zpravidla však 
2. až 4. den. Vlastní průběh onemocnění a příznaky záleží na mno-
ha faktorech. Důležitá je celková dávka, jaké byl jedinec vystaven, 
a „kolik“ viru se do těla nakaženého dostalo. Druhým faktorem, kte-
rý je široce znám, je přítomnost rizikových faktorů nakaženého. Zde 
víme o  tom, že infekce je nebezpečná pro lidi s plicním onemoc-
něním, s onemocněním srdce, s nadváhou, diabetem, onemocně-
ním ledvin či onkologickým onemocněním nebo pro osoby s  au-

toimunitním onemocněním 
(onemocnění související se 
zhoršenou či jinak poškoze-
nou imunitou). 

Vlastní průběh pak může 
být u mladých jedinců či lidí 
zdravých zcela inaparentní 
(nemocný o infekci ani neví), 

Od podzimu a zvláště v současné době, tedy v lednu a únoru, 
se KŠ snažil pomoci při složitém systému očkování a při registraci 
na něj. V součinnosti s Úřadem městské části a PO OÁZA jsme se 
snažili také o co největší přísun informací. Nicméně je velmi slo-
žité vybrat to, co je podstatné. Starosta či já osobně dostáváme 
mnohostránková nařízení, doporučení, záznamy briefingů. Bohu-
žel některá nařízení či doporučení za  několik dní neplatí či jsou 
modifikována.

Myslím si, že nelze v několika řádcích postihnout veškerou čin-
nost krizového štábu, ale jeho smysl a poslání je v pomoci našim 
občanům. Za to patří dík všem jeho členům, jimiž jsou: starosta MČ 
Zbyněk Richter, Mgr. Edita Hejdová, tajemnice úřadu, Dr. Drahosla-
va Kráčmarová, zastupitelka, Antonín Neduchal, příslušník policie 
ČR, Ing. Hana Jaklová, předsedkyně komise KSZB, Tomáš Král, ředi-
tel PO OÁZA.

 Zpracoval předseda Krizového štábu, 
 místostarosta MUDr. Pavel Boček

u ostatních pak může být průběh lehký, středně těžký, těžký nebo 
až kritický. Mezi příznaky, které upozorňují na možnou infekci, patří 
nejčastěji suchý dráždivý ka-
šel, bolest hlavy, kloubů, vý-
razná únava, spavost, ztráta 
čichu a chuti, ale také přízna-
ky od trávicího traktu - nechu-
tenství, zvracení, průjem. Léč-
ba těžkých či kritických stavů 
je samozřejmě vyhrazena 
na specializovaná pracoviště. 

Domácí léčení by mělo 
zahrnovat: klidový režim, do-
statek tekutin, tlumení kašle 
a bolestí. Důležitý je přísun vitaminů C a D, v poslední době je zmi-
ňován také podpůrný význam zinku a vápníku. Vzhledem k tomu, 
že virus může následně vyvolat embolii, patologické imunologické 
reakce či trvale poškodit plíce, jsou doporučovány léky jako isopri-
nosine, kortikoidy či aspirin, ale vždy by je měl doporučit po kon-
zultaci váš lékař. 

Moje rada pro ty, kteří COVID-19 zdárně překonali, je, aby 
i po dobu dalších minimálně dvou měsíců byli opatrní, odpočí-
vali, brali vitaminy a nevystavovali se velké fyzické zátěži. 

Očkování
Zcela zásadní význam v boji proti pandemii se přisuzuje očkování. 
Nebudu a nechci komentovat postup očkování v České republice, 
co vše provází proces registrace, distribuce vakcín, jejich propa-
gaci atd. Jakmile budete mít možnost být očkováni, neváhejte 
(samozřejmě přednostně lidé s těmi rizikovými faktory, které jsem 
výše uvedl). V současné době se v České republice očkuje vakcínou 
společnosti Pfizer/BionTech.

Rád bych zmínil několik praktických rad:
-  nechte se očkovat, pokud jste v daný den zdravý, bez teplot
-  pokud jste alergik či jste měl v minulosti reakci po jiném očko-

vání, upozorněte na tuto skutečnost, eventuálně můžete užít 
antialergicum 1 hodinu před očkováním
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-  po  očkování bezprostředně alespoň 20–30 minut zůstaňte 
v očkovacím středisku/nemocnici, čekárně a podobně

U  lidí, kteří prodělali lehký i  těžší průběh onemocnění koronavi-
rem, se doporučuje očkovat minimálně dva, spíše však tři měsíce 
po skončení infekce.

Po  prvním očkování nejste bezprostředně chráněni, protilát-
ky se v těle tvoří s odstupem 10 dní až tří týdnů, čili i po prvním 
očkování dbejte doporučené epidemiologické celostátní i  re-
gionální zásady (rouška atd.). Druhá dávka by měla být podána 
v ideálním časovém odstupu, který je 21 dní. Rozhodně by neměl 
byt interval kratší než 17 dní či naopak delší než čtyři týdny. Obě 
dávky by měly být podány stejnou vakcínou.

Zatím je malý časový prostor na hodnocení, jak dlouho protilát-
ky po očkování vydrží či v jakém časovém odstupu se bude muset 
provést revakcinace (1 rok? 5 let? nikdy?) a jak dalece jsme chráněni. 
Zatím byl popsán snad jeden případ, kdy onemocněl člověk očko-
vaný dvěma dávkami.

Prosím, nevěřte zprávám, že vakcína je škodlivá, že obsahuje 
čip, jímž nás někdo kontroluje, a  podobným teoriím… V  případě 
dotazů či rad se na mě neváhejte obrátit prostřednictvím e-mailu 
městské části či telefonu.

Přeji vám hodně sil a zdraví. 
 MUDr. Pavel Boček 

Madona na hřbitově
O provedených stavebních úpravách na hřbitově v Dolních 
Počernicích psal Petr Stránský již v  minulém čísle našeho 
Zpravodaje. Já si dovolím zmínit ještě jedno zvelebení to-
hoto místa klidu a odpočinku…

V nové části hřbitova jsou schody. Schody, pomyslně ve-
doucí do nebe, jsou zakončeny kapličkou, kam jsme na ná-
vrh Martina a Miroslavy Šílových umístili obraz Madony, kte-
rý k tomuto účelu věnovali. Myslím, že se tam výborně hodí, 
ostatně posuďte sami…
 Markéta Brožová, správa hřbitova

1 – Obraz „Madona“ (autor Václav Mikoláš) zdobí od ledna 
hřbitovní kapličku  2 – Pracovní údržbářské hřbitovní 

„komando“ – Vašek a Slávek v akci

Vyjádření zástupce projektové kanceláře
Vážení spoluobčané, 
obrátil se na mne zástupce projektové kanceláře Obermeyer Helika s žádostí o zveřejnění jejich reakce na článek Mgr. Tomáše Jirsáka 
v minulém čísle DPZ ohledně projektu na novou ZŠ u nás v Dolních Počernicích. 
 Zbyněk Richter, starosta

Dobrý den, pane starosto,

ráda bych se vyjádřila k výroku Mgr. Jirsáka v Dolnopočernickém zpravodaji 
11/12 2020.

Jsme velice rádi, že záměr nové základní školy v Dolních Počernicích pro-
šel územním řízením a získal územní rozhodnutí, byť zatím nepravomocné.

Jako autor návrhu si za projektem jednoznačně stojím, jsem s ním spoko-
jená a pevně doufám, že se ve vaší městské části podaří úspěšně zrealizovat.

I do budoucna můžete počítat s naší plnou podporou v procesu projed-
návání.

Prosím o zveřejnění mého stanoviska. Děkuji

 Ing. arch. Jana Pražáková, autor návrhu

Omluva ohledně zrušení chystané výstavy
V Dolnopočernickém zpravodaji 7-8/2020 vyšlo avízo na chystanou výstavu k 130 letům trvání poštovního úřadu v naší městské části. Tato 
výstava se měla konat v rámci akcí pořádaných místním kulturním centrem Oáza. I když jsme na její přípravě s Tomášem Králem usilovně 
v druhém pololetí minulého roku pracovali, kontaktovali příslušná muzea, chystali zapůjčení historických předmětů a listin, bohužel sou-
časná situace ohledně vládních nařízení nám neumožňuje toto výstavu v dohledné době realizovat. Nicméně, tato výstava – co se týká 
zajištění exponátů – je předjednána a hned, jak to situace dovolí, ji bude Oáza realizovat. Mohu vám slíbit, že na ní budou k vidění opravdu 
zajímavé předměty, vážící se k historii naší městské části.
 Za přípravný výbor Martin Šíla
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Tvarovat kámen, má hluboký smysl
Rozhovor s Josefem Boreckým - kameníkem dolnopočernickým
Kameník Josef Borecký se narodil 6. března 1957, ve stejný den jako Michelangelo. První polovinu dětství prožil na Litoměřicku, 
v malém domku z vepřovic u prarodičů, s kravkou a malým hospodářstvím. Všichni jeho předci byli zemědělci a rodiče pracovali 
v JZD. Druhou půlku dětství prožil na vesnici u Českého Brodu, kde navštěvoval dvoutřídku v místě bydliště, a později chodil 
do školy umístěné v renesančním zámku v Kounicích. U vjezdu do školy ho vítaly dvě sochy mouřenínů od F. M. Brokoffa, které 
Josefa okouzlovaly, a to okouzlení možná předznamenalo jeho pozdější směřování. Vyučil se elektromechanikem, ale celý život 
se věnuje kameničině.

Hned po  listopadu 1989 nastoupil dráhu soukromého řemeslníka 
a  přešel na  tzv. „volnou nohu“ jako kameník. Byl jeden z  prvních 
úspěšných soukromníků a v začátku své vlastní činnosti pokračoval 
v  zakázkách na  velkých akcích při rekonstrukcích památek u  nás, 
a například ve Švýcarsku a Německu. Postupně přecházel na sou-
kromou klientelu, což mu přineslo zajímavější tvůrčí zakázky, ale 
i  menší existenční jistoty. Říká, že zdravotní problémy a  následně 
invalidní důchod ho zachránily od krachu. 

V Dolních Počernicích žije a pracuje Josef Borecký od roku 1985. 
Přestože se celá desetiletí soustavně věnuje kamenosochařské tvor-
bě, místní občan na ni až na drobné výjimky nikde v obci nenarazí, 
ani v parku ne. Řada lidí zdejšího kameníka zná, mnozí o něm slyše-
li, ale jeho dílo je naším očím skryto i přesto, že je nanejvýš osobité. 
Josef Borecký ho vytváří v ústraní a s poko-
rou, neboť kámen vyžaduje od svého tvůrce 
především pokoru. Pepa zná kámen dobře, 
a umí s ním zacházet zručně, profesionálně 
a tvořivě. Cesta ke kameni je totiž cesta my-
stická. Je to pomyslná cesta k hoře v potu 
a  s  tvrdými mozoly na  rukách. Zvednout 
tunový blok není jen tak, obrátit a opraco-
vat kámen má hluboký smysl. Teď už bude 
starobní důchodce, ale jak sám říká: „Pokud 
to půjde, budu pracovat dál, v  tom vidím 
svoji úlohu tady na světě“.

Josefe, co tě jako elektromechanika při-
vedlo ke kamenosochařství?

Od  mládí jsem chtěl dělat něco výtvarné-
ho, ale vyučil jsem se ze zoufalství, protože 
jsem neuspěl z  matematiky u  přijímaček 
na střední odbornou školu výtvarnou. Ov-
šem k  elektrice, kde se opět musí počítat, 

jsem neměl žádný vztah. Po vojně jsem chtěl do Prahy, z důvodu 
možnosti rozvíjet se výtvarně. Doufal jsem, že bez maturity dostanu 
při zkouškách na pražskou Akademii výjimku, protože to bylo ve vý-
jimečných případech možné. Bydlel jsem v  Praze na  svobodárně 
a navštěvoval kurzy kreslení a modelování. Ovšem ten rok, co jsem 
se cítil být připraven dělat přijímačky na AVU, tu výjimku zrušili. Bylo 
to těžké, nedovedl jsem si představit, že budu celý život tahat dráty. 
Chodil jsem modelovat do  lidové školy umění, a tam jsem potkal 
kameníka, který mi doporučil družstvo kamenosochařů, kteří pra-
covali na opravě Národního divadla. Prý by mě mohli vzít, pokud 
prokážu schopnosti pro tuto práci, tak jsem tam šel. Zkušený kame-
ník mi ukázal, jak vytesat na kameni rovnou plochu a další fígle, až 
z toho vznikne kvádr, a do toho kamene kolem dokola vysekat pro-
fil, jaký je na soklu v Národním divadle, což jsem nadšeně zvládnul. 
Dal jsem výpověď v leteckých opravnách a po měsíci jsem byl přijat 
mezi kameníky. Okamžitě jsem byl vržen do praxe a postupně jsem 
objevoval, že pro složitější práce mám schopnosti být lepším než 
mnozí zkušení kameníci. Po  roce práce na  Národním divadle vzal 
podnik i  rekonstrukci kamenné Zítkovy kolonády v  Karlových Va-
rech, na což velmi rád vzpomínám. Bydleli jsme v lázeňském domě, 
lázeňsky se stravovali a užívali lázeňského života (úsměv).

A jak jsi se ocitnul v Dolních Počernicích?

Cítil jsem potřebu vlastního bydlení, bylo mi už šestadvacet, a život 
po svobodárnách mě nebavil. Roky jsem běhal na základě inzerá-
tů po domečkách v okolí Prahy, což ale nikam nevedlo. Pak přišla 
další náhoda. Kolega z  leteckých opraven mi poradil Dolní Počer-
nice, tam je to prý jako v pohraničí, ani kanalizaci nemají (smích). 
A  jelikož Počernice byly ve  směru k  rodičům, vystoupil jsem tady 
a chodil ulicemi. Potkal jsem babičku jako z pohádky, zrovna sypala 

chodník popelem. Jo panáčku, tady vedle 
bude na  prodej půl dvojdomku a  z  dru-
hé strany další půlka dvojdomku, a  já ten 
svůj také budu prodávat, až dostanu místo 
v domově důchodců, o které mám požádá-
no. Pozvala mě dál, uvařila mi čaj, a mně se 
z  těch třech možných domků ten její líbil 
nejvíc. S paní Novotnou, kterou jsem prů-
běžně navštěvoval, jsme se vždy rádi viděli. 
Po  roce se to povedlo, a  já se na  podzim 
roku 1985 stal hrdým majitelem domu s klí-
či na kroužku ve tvaru podkovy, na kterém 
je mám dodnes.

A  co bylo tím zlomem, kdy jsi v  sobě ob-
jevil výtvarné schopnosti, a pocítil touhu 
věnovat se umělecké práci?

Žádný zásadní zlom jsem neprožil. Rád 
jsem kreslil a  modeloval od  dětství, takže 
spíš takový plynulý vývoj. Ale dostal jsem 
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viděl jsem i psa. Kromě toho jsi se intenzivně věnoval i vlastní vol-
né kamenosochařské tvorbě, co bylo jejím tématem?

Dělal jsem u tří podniků, které opravovaly historické stavby, stěžejní 
bylo Družstvo cementářů a  kamenosochařů. Takže jsem pracoval 
na Národním divadle, na kolonádě v Karlových Varech, na Karlově 
mostě, Loretě, Trojském zámku, kostele sv. Petra, nebo na  Živno-
bance. To, co jsi jmenoval, jsem vytvářel později na zakázku, co kdo 
chtěl, rád jsem se toho ujal a mezi zakázkami se věnuji světelným 
plastikám, což je má osobitá tvorba.

Proč zrovna světelná plastika? Kámen je přece těžká hmota 
a  světlo efemérní (tj. prchlivé), neuchopitelné. Čím je pro tebe 
světlo v  materiálu, který je tektonicky plný, objemný, zatímco 
světlo nelze rukou uchopit a lze ho tvarovat jen obtížně?

S mými lampičkami to bylo tak. V roce 1987 jeden kolega v práci dě-
lal „melouch“, japonskou lampu do zahrady, a mně přišlo jako dobrý 
nápad použít světlo, které oživuje kámen. Tehdy jsem potřeboval 
dárek pro svoji milou, tak jsem vytvořil takové malé áčko, které se jí 
moc líbilo, seděli jsme u něho na koberci celý večer (úsměv). A tak 
jsem začal dělat tyto plastiky se záměrem, že povrch nechávám 
co nejvíce neopracovaný, s  přirozenou strukturou lomu kamene, 
a moje práce se odehrává uvnitř. Baví mě dělat pro světlo jeskyňky, 
které mi někdy evokují prapředky, jindy architekturu hradů nebo 
kubistické tvary. Průhledy pak světlo násobí, když se odráží a láme 
na  hranách, které jsem mu připravil do  cesty. Působí to na  mne 

od Ježíška kufřík s olejovými barvami a namaloval jsem svůj první 
obraz podle výjevu z obalu čokolády, krajinku s horskými štíty a pa-
soucí se kravkou. Potom asi ve třinácti letech jsem vysekal do tvr-
dého čediče reliéf, a z pískovce hlavu a ženský akt. Máma ho dala 
do  skalky a  sousedky se podivovaly, jaká je příroda čarodějka, že 
vytvoří kámen v podobě nahé ženské (úsměv).

V Počernicích jsi vybudoval vedle svého domečku venkovní kame-
nickou dílnu, a kromě vlastní tvůrčí činnosti jsi na svém pozemku 
pořádal různé akce, třeba venkovní výstavy naší tvorby, protože 
v Počernicích tehdy bydlel i architekt Tomáš Velinský a na Vinici 
malíř Olda Tichý. Jak vzpomínáš na  tu dobu paradoxně docela 
svobodného života?

Bez dílny bych nemohl jako kameník existovat a tehdy, ještě za bol-
ševika, jsem si u podniku zařídil, že mě nechají dělat doma. To byly 
skvělé časy, o práci ani materiál jsem se starat nemusel a měl jsem 
tak nebývalou svobodu. Spolu s  tebou, Tomášem Velinským, Ol-
dou Tichým, Ivanem Brůhou a dalšími výtvarníky, ale i sousedy, se 
u  mě pořádaly výstavy a  posezení u  ohně. Na  šňůrách na  prádlo 
a po zdech visely obrazy, návštěvníci popíjeli a na ohni se vždycky 
něco peklo. To se dělo ještě v začátcích devadesátých let, než jsme 
se všichni stáhli do ulit. 

Tak to jsi měl skvěle zařízené (úsměv). U jakého podniku jsi pra-
coval, a  jaká byla náplň tvé práce? Pokud si vzpomínám, byl jsi 
schopen vysekat do  pískovce kopii čehokoliv, portrét, postavu, 
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mysticky a magicky, a často se objevuje trojúhelník. Jindy je to jen 
hra, často inspirovaná hlavolamy, když je plastika z  několika dílů, 
a vytvářím tak kamenný mechanizmus „Sezame otevři se!“ (úsměv).

Áčko, jehlan či trojúhelník má řadu symbolických významů. Troj-
úhelník představuje základní trojice, začátek, střed, konec; zro-
zení, život, smrt; Otce, Syna, Ducha svatého. Stojí-li trojúhelník 
na základně, představuje prý Slunce a touhu po nebeském a bož-
ském. Ty ke své práci ale přistupuješ intuitivně, takže se vlastně 
necháváš inspirovat v procesu práce, při níž prožíváš onu magič-
nost a mystickou tajemnost. Tím světlem vlastně kameni vdechu-
ješ život, jde nějak popsat to, co při práci prožíváš?

Jsem si vědom všech těch významů, kromě intuitivního vnímání. 
Pokud mě nějaký kámen osloví, prožívám dobrodružství hledání 
a nalézání. Většinou v podřepu na malé stoličce, takže je to podob-
ná pozice, jakou asi zaujímali pravěcí tvůrci, a tak se často i cítím, 
vynoří se hluboko ukryté asociace člověka doby kamenné (úsměv). 
Často jsem překvapen třeba i nečekaným tvarem, když se mi podaří 
propojit protilehlé strany průhledu. To mě na mé práci baví a vzru-
šuje, jsem vlastně taková porodní bába, pomáhám kameni, aby 
vyjevil to, co je uvnitř skryto, v tom se cítím maximálně svobodný.

Intuitivní vnímání si člověk neuvědomuje, protože skrze intuici se 
Bůh v díle projevuje, je to jistá forma Božího zásahu do díla pro-
střednictvím intuice člověka. To, co říkáš, svědčí o tom, že kámen 
ti umožňuje spojení s tím, co je v člověku uloženo jako archetyp. 
Svojí prací překonáváš časovou osu zpět k počátkům, kdy si člo-
věk neuvědomoval, že tvoří. Na rozdíl od malířů pracuješ vlastně 
s materiálem starším, než je samo lidstvo, jak si ale vybíráš „svůj“ 
kámen k práci, jak ten proces výběru kamene probíhá? To asi také 
není jenom náhoda.

Hezky jsi to rozebral (úsměv), souhlasím. Kámen pro své světelné 
plastiky hledám v  lomu, v  kterém na  velké hromadě vybírám in-
spirativní tvar, který pak jen lehce dotvořím tak, aby na  povrchu 
kamene nebylo moc stop po nástrojích. V tom je rozdíl při výběru 
kamene pro běžnou plastiku, která se dá vysekat z  jakéhokoli ka-
mene odpovídající kvality a s rozměry, do kterých se taková plastika 
vejde. Já hledám „svůj“ kámen specifických tvarů, který mě zaujme 
a vyvolá ve mně potřebu ho zpracovat či využít ke světelné plastice. 
Ten proces výběru kamene se nedá vysvětlit, je to tajemství mezi 
mnou a tím kamenem, který si vyberu.

Takže ty vlastně „vidíš“ dovnitř konkrétního kamene, nebo si 
uvnitř kamene alespoň trochu představuješ, co s ním chceš udě-
lat, nebo co s  ním bude možné provést v  duchu tvého záměru. 
Michelangelo, s kterým tě samozřejmě nechci srovnávat, to měl 
podobné, v konkrétním kameni už viděl hotovou plastiku. Zmínil 
jsi v  souvislosti se svými plastikami i  kubistické tvarosloví, a  to 
už je stylizace reality, její přetvoření. Proč tě neláká figurální so-
chařství a věnuješ se víc v podstatě abstraktní kamenosochařské 
tvorbě?

Když občas dostanu nějakou zakázku, rád se ujmu i  figurativní 
nebo realistické práce s kamenem, to není vůbec žádný problém, 
ale do šuplíku, nebo pro sebe, mě baví dělat zatím jen ty světelné 
plastiky. Baví mě vytvářet i objekty s vodou, například fontánky, růz-
ná pítka. Vytvářel jsem ale i barokního sv. Jana Nepomuckého v ži-
votní velikosti. Některé plastiky jsem také sekal do kamene přímo, 
na „první dobrou“ a bez předlohy, bez modelu.

Nepomuckého jsi vytvářel kam? Předpokládám, že byl z pískov-
ce. Ta pítka a fontány jsou vlastně i kamenosochařské prvky jako 
tzv. zahradní architektura? Pokud vím, tesal jsi i nějaké kamenné 
stoly a židle v podobě balvanů.

Nepomucký je samozřejmě z pískovce. Stojí ve výklenku na fasádě 
domu v krátké ulici „U lanové dráhy“ na Újezdě. Sochu si u mě ob-
jednal majitel domu. Prvkům jako zahradní architektuře se věnuji 
příležitostně. Vytvořil jsem z umělého kamene soupravu zahradní-
ho nábytku v podobě ohlazených balvanů z řeky, které jsou duté, 
na ocelové kostře, a pod povrchem mají topný kabel. Umělý kámen 
je směs kamenné drtě s  nějakým pojivem, buď epoxid, nebo ce-
ment, já jsem směs namíchal tak, že artefakty budí dojem vápence. 
Soupravu jsem dlouho převážel jako „kočka koťata“, přičemž jsem 
vždy musel najímat auto s „jeřábovou rukou“. Její poslední umístění 
bylo v botanické zahradě v Tróji, byly to čtyři kusy, lehátko pro dva, 
křeslo, pohovka pro dva a stolek. Až letos se mi ozval zájemce, který 
si koupil tři kusy, lehátko mi zbylo, a teď je u nás v Dolních Počerni-
cích, u dětského hřiště u mostku přes Rokytku.

Ta iluze kamene je dokonalá. Zbylé lehátko jsi daroval počernic-
kým dětem?

No, přímo dar to není, jen zápůjčka, ovšem asi na věky (úsměv), pro-
tože ten jeden kus si už sotva kdo koupí. Tak to tam mají k dispozici.

V  Počernicích už jsi léta, a  nikde jsem neviděl v  exteriéru tvoje 
dílo, třeba v  parku nic nemáš, a  přitom zrovna velká světelná 
plastika by tam někde byla krásná, nebo nějaká fontána. Lehát-
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ko z  umělého kamene je vlastně paradoxně tvoje jediné dílko, 
které je možné v Dolních Počernicích vidět. Tak mě logicky napa-
dá otázka, jak se ti žije s pocitem, že v této obci od tebe místní lidé 
nemohou nic vidět? 

Mrzí mě, že tu nemám žádnou plastiku ze své volné tvorby, no 
a také, že jsem nebyl vybrán pro zhotovení kopie sochy Jana Nepo-
muckého, ale pár věcí tu ode mě je, i když bohužel nic sochařského. 
Jsou to tři sokly pod kříži – jeden na konečné autobusu u  Intesis, 
další u mostku přes Rokytku, a poslední u Sokolovny. Také jsem dě-
lal schody ke kostelu, schody do kostela, schody v kostele, a dlažbu 
kolem oltáře. Restauroval jsem před lety i sv. Vavřince, a hlavici pod 
pannou Marií, která je před úřadem, jsem také z poloviny dělal já. 

Při práci s  kamenem je třeba mít velkou pokoru. Vytesat so-
chu je něco trochu jiného než ji vyrobit z polystyrénu či laminá-
tu, a  na  tvých rukách je znát tvrdá dřina. Jaký zaujímáš postoj 
k  dnešnímu současnému sochařství, které už využívá tzv. nová 
technologie, třeba videoart, nebo digitální tisk? 

Nové techniky jsou pro mě „španělská vesnice“ (úsměv), ani nevím, 
že videoart patří do sochařství. Digitální tisk si už si umím lépe před-
stavit a myslím, že má své místo pro použití v sochařství. Připadá 
mi ale, že současní umělci používají počítač až moc, na těch věcech 
je vidět, že to vytvářela „mašina“, výsledek vypadá jako průmyslový 
výrobek.

Sochař Kurt Geabauer založil v devadesátých letech na VŠUP svůj 
atelier tzv. „veškerého sochařství“, kde toleroval jakýkoliv projev, 
i videoart. Potíž je, že sochařství vždycky bylo především záleži-
tostí objemu, hmotnosti. Máš nějaké své životní krédo, kterého se 
držíš, a kterému věříš? 

Krédo? Sloužit a být užitečný, aby po mně něco zbylo. Ať už je to 
opravená nějaká památka, nebo něco z mé tvorby, co se bude li-
dem líbit. To jsem ale populista (úsměv).

Proč populista? Co by za to spousta lidí dala. Dobrá, a jak se ti žije 
v Dolních Počernicích, co se ti tu líbí, anebo naopak, co bys chtěl, 
aby se zlepšilo?

Dolní Počernice jsou taková vesnická enkláva, s krásným spojením 
do Prahy. Mám rád okolí zámku, park, rybník, a  také páteční trhy. 
O  věcech, které se mi nelíbí, nechci moc mluvit, ale nejsou tady 
skoro žádné služby, na rozdíl třeba od Horních Počernic. Hlavně mi 
chybí zavřená Barborka, k té jsem měl vřelý vztah, protože mám rád 
tradice. No, právě jsem se vrátil z pošty (úsměv). Tam denně parkují 
auta na chodníku tak, že zabírají celý chodník napříč, navíc na žlu-
tém označení, kam smí jen vůz pošty. Chodec, aby prošel, musí auta 
obejít, a vstupuje do vozovky. Co má dělat matka s kočárkem, když 
tudy bude chtít projet? A  to se děje „u  nosu“ naší obecní policie. 
Zrovinka dnes, kdyby tam nebyly schody, auto by vjelo snad až do-
vnitř, sotva jsem se protáhnul, abych se dostal ke vchodu.

Zavřená Barborka vadí i mně, však jsme se tam něco 
nachodili. A poslední otázka, příznačná pro toto obdo-
bí, co bys popřál sobě a  občanům Dolních Počernic 
do nového roku?

Popřál bych to, co celé republice, aby se vrátila nor-
mální situace, jako byla před covidem, tedy zdraví 
a návrat k hospodářskému a kulturně společenské-
mu životu.

S Josefem Boreckým hovořil Jan Paul, 
akademický malíř

Zrovinka dnes, kdyby tam nebyly schody, auto by vjelo snad až do-
vnitř, sotva jsem se protáhnul, abych se dostal ke vchodu.

Zavřená Barborka vadí i mně, však jsme se tam něco 
nachodili. A poslední otázka, příznačná pro toto obdo-
bí, co bys popřál sobě a  občanům Dolních Počernic 

Popřál bych to, co celé republice, aby se vrátila nor-
mální situace, jako byla před covidem, tedy zdraví 
a návrat k hospodářskému a kulturně společenské-

vnitř, sotva jsem se protáhnul, abych se dostal ke vchodu.

Zavřená Barborka vadí i mně, však jsme se tam něco 
nachodili. A poslední otázka, příznačná pro toto obdo-
bí, co bys popřál sobě a  občanům Dolních Počernic 

KONTeJNeRY NA OBJeMNý ODPAD (6 VOK) 
- vždy 16.00 - 20.00

úterý 13. 4. 2021 – všechna stanoviště (4 VOK)
úterý 15. 6. 2021 – jen stanoviště Úpická a Nad Rybníkem (2 VOK)

STANOVIŠTĚ:

ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)

ul. V Čeňku (u parčíku)
ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208) 

KONTeJNeRY NA BIOODPAD (6 VOK) - vždy 13.00 - 16.00

sobota 17. 4. 2021 – všechna stanoviště (4 VOK)
sobota 19. 6. 2021 – jen stanoviště V Ráji a V Čeňku (2 VOK)

STANOVIŠTĚ:

ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)

ul. V Čeňku (u parčíku)
ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208) 
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Pomník bitvy u Štěrbohol

Smrt pruského maršála Schwerina v bitvě 
byla popsána mnohokrát. Na koni a s pra-
porem pluku v ruce pobízel vojáky do dal-
šího boje, a přitom na ně volal: „Kdo není 
zbabělec, za mnou!“ Jiní autoři mu do úst 
vkládají výkřik: „Kupředu, chlapci moji!“ – 
„Heran, meine Kinder, heran!” Co přesně 
Schwerin tehdy volal, není podstatné, ale 
přímo za jízdy dostal zásah čtyřmi či pěti 
kulkami z  kartáčové střely a  padl mrtev 
k zemi. Prusové nakonec v bitvě, která se 
přelila přes celé východní předpolí Prahy 
od  Dolních Počernic přes Štěrboholy až 
po  Malešice, Hrdlořezy a  Jarov, zvítězili. 
Maršálu Schwerinovi bylo tehdy už 73 let, 
byl jedním z  nejoblíbenějších generálů 
pruského krále Fridricha II., který po bitvě 
jeho smrti velmi litoval. V  každém přípa-
dě to byla ukázková hrdinská smrt, jakou 
si starý voják vlastně mohl přímo přát. 
Na místě jeho skonu na bojišti byl po bi-
tvě zasazen prostý dřevěný sloup s nápi-
sem upomínajícím na maršála Schwerina 
a do společného hrobu zde byli pohřbeni 
padlí vojáci.

Je spravedlivé připomínat jen maršála Schwerina, když v bitvě 
zahynuly tisíce bezejmenných vojáků i desítky dalších vysokých dů-
stojníků a generálů na obou stranách? Takto to asi historie nevidí. 
Maršál Schwerin se prostě stal symbolem. Tak třeba za  Rakušany 
prakticky na stejném místě a ve stejnou chvíli v boji utrpěl smrtel-
né zranění maršál Browne, druhý nejvyšší velitel rakouské armády. 
Když cválal kupředu v  čele své granátnické jednotky, zásah koulí 
mu utrhl pravou nohu a  na  následky zranění pak v  Praze zemřel. 
Pomník mu však nepostavili, nebyl osobní oblíbenec císařské rodi-
ny, ba nebyl ani Rakušan, Maďar či Čech – byl to vlastně námezdní 
žoldnéř, potomek irské rodiny, narozený ve Švýcarsku, profesionální 
voják v dlouholetých službách Marie Terezie. 

Minulý rok jsme si v Dolnopočernickém zpravodaji vyprávěli o průběhu veliké bitvy 6. května 1757 u Štěrbohol 
mezi rakouskou a pruskou armádou. Dnes se podívejme na to, co zde na památku této bitvy zbylo. Je to klidné 
místo mezi koncem ulice U Radiály a Štěrboholskou spojkou. Na blízké louce se občas popásají koně, nic nasvěd-
čuje tomu, že zde kdysi umíraly desítky mladých mužů. S naší městskou částí je toto místo propojeno úplně novou 
stezkou pro cyklisty. Najdeme tu malý kamenný obelisk a  plakety maršála Schwerina a  maršála Brownea, kteří 
v bitvě zahynuli. Tento pomník bitvy u Štěrbohol má ale sám o sobě nečekaně zajímavou historii…

Ale vraťme se zpět k poli u Štěrbohol a pa-
mětnímu sloupu. V  roce 1776 se poblíž 
konalo vojenské cvičení a  při něm místo 
navštívil císař Josef II., který zde uctil pa-
mátku Fridrichova padlého maršála čest-
nými salvami. Říká se, že Josef II. silného 
Fridricha II. velmi obdivoval. V  roce 1824 
zde tehdejší majitel, správce velkostatku 
pražské univerzity, Andreas Schurch, ne-
chal postavit kamenný pomník ve  tvaru 
pyramidy s  pamětní deskou. V  té době 
byla totiž ves Štěrboholy spolu s  Maleši-
cemi ve vlastnictví zmíněné univerzity. 

V  roce 1839 pak Prusko za  Fridricha 
Wilhelma III. vykoupilo pozemek s pomní-
kem a na tomto místě postavilo terasový 
pahorek s  nárožními jehlany a  s  impo-
zantním 3,5 m vysokým klasicistně tva-
rovaným litinovým pylonem. Pylon měl 
bohatou reliéfní výzdobu s  válečnými 
symboly, s reliéfy vítězného věnce a prus-
ké orlice. V  areálu byl zároveň postaven 
domek, ve kterém trvale žil rakouský vo-
jenský invalida placený pruskou vládou, 
který místo spravoval a  prováděl jeho 

návštěvníky. Byla vedena pamětní kniha, která se sice přímo neza-
chovala, ale záznamy ve  štěrboholské kronice jmenují celou řadu 
významných návštěvníků, kteří sem zavítali: pruský korunní princ 
Fridrich III., německý říšský prezident generál Hindenburg, sochař 
Josef Václav Myslbek, malíř Mikoláš Aleš. V roce 1895 pruská vláda 
místo upravila a  postavila před původní pomník ještě mramoro-
vý kubus z černého hořického pískovce s maršálovým portrétem. 
V  roce 1905 sem byly přeneseny z  rušených pražských hřbitovů 
v Karlíně a na Pohořelci ostatky pruských vojáků, kteří zemřeli za vá-
lek v roce 1813 a 1866 v pražských nemocnicích. 

Velikost a  pompéznost tohoto válečného pomníku nebyla 
tehdy nic neobvyklého. Dodnes například můžeme vidět cestou 
po kolínské silnici napravo u obce Křečhoř monumentální pomník 
bitvy u Kolína (tato bitva mimochodem následovala právě po bitvě 
u Štěrbohol a tentokrát Rakušané zvítězili), a to i rovněž domkem 
pro invalidu, který zajišťoval údržbu tohoto pomníku.

Po první světové válce pomník ve Štěrboholech spravoval již 
československý stát, přesněji armáda. Správcem byl důstojník, 
ve  třicátých letech rotmistr Otakar Krňanský, kterým zde pokra-
čovala tradice správců vojenských invalidů. Pomník fungoval jako 
zajímavost a návštěvnická památka, armáda dokonce vydala bro-
žurku v češtině a němčině jako průvodce po jednotlivých dějištích 
bitvy u Štěrbohol. Němci však na toto místo nezapomněli. Např. 
v roce 1933 byly zachyceny zprávy z tisku hovořící o chystané osla-
vě německého spolku a o údajné „exteritorialitě“ - tedy polemika 
o tom, že pomník nepatří právně Československu, což však již ne-
byla pravda. 

První podoba památníku – v roce 1824 pan 
Andreas Schurch nechal postavit kamenný pomník 

ve tvaru pyramidy s pamětní deskou
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V roce 1839 Prusko vykupuje pozemek s pomníkem a na tomto 
místě postavilo terasový pahorek s nárožními jehlany 
a s impozantním 3,5 m vysokým klasicistně tvarovaným 
litinovým pylonem.
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Dramatický obrat nastal za  německé okupace. Válečný hrdina 
Schwerin se Němcům velmi hodil k propagandě německé armády. 
Hned 15. dubna 1939 tu vrchní velitel okupačních vojsk generál Jo-
hannes Blaskowitz položil slavnostní věnec a celá akce s proslovy 
byla filmována. V roce 1940 zde okupační správa zřídila posádkový 
hřbitov německých vojáků, kteří zemřeli v pražských nemocnicích. 
Při budování hřbitova narážela německá okupační správa u českých 
úřadů na různé obstrukce, jako např. „že nebyla opravena cesta“, ur-
gence německé strany byla (jistě „omylem“) zaslána na nepříslušný 
okresní úřad Praha-sever namísto na Prahu-východ apod. Hřbitov 
nicméně zde zřízen byl, na  jeho vstupní bráně se objevila tabule 
s  říšskou orlicí a  hákovým křížem a  označením „Standort Fried-
hof“. Každoročně 15. března zde Němci pořádali slavnostní tryznu 
„za padlé hrdiny“. V roce 1940 se této akce zúčastnil říšský protek-
tor Konstantin von Neurath, v roce 1942 za účasti generality Wehr-
machtu a  pražské SS zde položil věnec i  sám Reinhard Heydrich. 
Dále pak vždy 6. května tu byly pořádány pompézní oslavy k  vý-

ročí bitvy u  Štěrbohol. Po  maršálu 
Schwerinovi byla v Praze přejmeno-
vána Vinohradská třída.

Tím vším však Němci Schweri-
nův pomník Čechům natolik zne-
chutili, že hned po  skončení války 
v  létě 1945 občané Štěrbohol celý 
areál památníku i  hřbitova srovnali 
se zemí. Doba nepřála nějakému 
rozvážnému rozhodování či doku-
mentování, dochovaly se pouze 
útržkovité zprávy, spíše vzpomínky. 
Byly zdemolovány náhrobky i  te-
rasa, vykáceny vzrostlé stromy, ko-
vové části byly odvezeny do  šrotu, 
samotný litinový pomník tedy nej-
spíše skončil rovněž jako druhotná 
surovina, černý mramorový kubus 
již bez své výzdoby prý ještě v roce 
1947 ležel u kamenické dílny na Vi-
nohradském hřbitově. 

Dlouho na  místě nebyla žádná 
připomínka a  místo upadalo v  za-
pomnění. Teprve v  roce 2000 byly 
ostatky pohřbených vojáků exhu-
movány a vznikla myšlenka obnovy 
pomníku. V  roce 2007 byl pomník, 
značně skromnější než předtím, 
slavnostně odhalen při 250. výročí 
bitvy u Štěrbohol. Je to malý žulový 
pylon s pamětní deskou všech obětí 
bitvy a  vedle menší kameny s  pa-
mětními plaketami obou padlých 
maršálů. Již několikrát zde MČ Štěr-
boholy ve spolupráci s historickými 
spolky pořádala rekonstrukci bitvy 
u Štěrbohol. Pomník je kdykoli vol-
ně přístupný a  určitě stojí za  krát-
kou návštěvu. 

Barbora Machová  
(drobné doplnění textu a popisky 
k doprovodným obrázkům  
Martin Šíla)

V roce 1895 pruská vláda místo znovu upravila a postavila před pomník ještě mramorový kubus 
z černého hořického pískovce s maršálovým portrétem.

Tryzna za „padlé hrdiny“, dne 15. března 1940 se této 
akce zúčastnil osobně říšský protektor Konstantin  
von Neurath (druhý zleva).

Fotografie z protektorátního tisku z roku 1941 – německá okupační moc pořádá další pompézní akci 
u památníku (není divu, že toto místo se českým vlastencům z těchto důvodů za okupace tak zprotiví,  
že ho ihned po skončení války zlikvidují)

Současná podoba pomníku, jak ho můžeme navštívit při procházkách 
do okolí naší městské části (zdroj – Wiki/internet)
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Fara v Dolních Počernicích a její současní obyvatelé
To, že ve farnosti skončila salesiánská komunita a přišel od 1. 7. 2019 
nový farář (resp. farní administrátor) doc. Dr. Libor Ovečka už vešlo 
ve známost (na faře už byl na krátké návštěvě i pan starosta), a to 
přesto, že covidová krize současný život ve farnosti a  její působe-
ní v  Dolních Počernicích výrazně omezila. Na  faře vedle P.  Libora 
Ovečky bydlí i jeden z bývalých členů zdejší salesiánské komunity 
P. Dr. Josef Šplíchal, jenž je ve svých 84 letech ještě výpomocným 
duchovním ve farnosti Nejsvětější Trojice v Praze-Podskalí. 

Společně s nimi na faře žije a pracuje také jako farní hospodyně 
doc. Dr. Mireia Ryšková (nar. 1951), která jinak stále ještě učí na Ka-
tolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, píše a publikuje různé 
články i knihy. Jejím oborem je biblická a spirituální teologie.

Farní hospodyně je dnes již prakticky vymřelé povolání, protože 
se mu nemá kdo věnovat. Ještě po válce tu a  tam na  farách farní 
hospodyně byly (často sestry nebo příbuzné faráře), ale od 60. let 
20. století se z povědomí lidí farní hospodyně vytratily (zůstaly mož-
ná tak nejspíš v povědomí z literatury nebo písniček typu „Straho-
váček“), protože nebylo, jak je platit a také to nebylo příliš atraktivní 
povolání, pokud by to stát vůbec byl uznal za  řádné zaměstnání. 
V okolních státech, např. v Německu, se farní hospodyně uplatňo-
valy dlouho, měly dokonce svou profesní organizaci v rámci církve. 
Ale dnes ani tam se s nimi již příliš často nelze na farách setkat. Přes-
to je to důležitý úkol, protože nejde jen o starost o kněze na faře.

S oběma salesiány bydlícími na  faře se znám a přátelím již 50 
let, tak jsem se rozhodla podpořit jejich kněžské působení sta-
rostí o  domácnost a  farní provoz, zejména když v  létě loňského 
roku ukončila své působení ve  farnosti jako pastorační asistentka 
Mgr. Marcela Krňávková, osoba v obci dobře známá. Této činnosti se 
mohu věnovat především proto, že jsem již v penzijním věku a mám 
své zaměstnání, takže nepotřebuji žádné fi nanční zajištění od círk-
ve ani od  nikoho jiného. Být farní hospodyní mě baví, protože to 
znamená nejen starat se o chod domácnosti, ale především držet 
faru otevřenou a být k dispozici pro potřeby lidí. Vystudovala jsem 
původně francouzštinu a dějiny umění, pak teologii, pracovala jsem 
dlouhá léta jako redaktorka v nakl. Odeon, pak jsem se po revoluci 
podílela na založení Jaboku, Vyšší sociálně pedagogické a teologic-
ké školy, jejímž zřizovatelem jsou salesiáni, kde jsem působila jako 

I  letos probíhala Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR, ale vzhledem k  epi-
demiologické situaci poněkud odlišnou formou. Koledníci bohužel chodit ne-
mohli, což je nepochybně škoda i kvůli osobnímu kontaktu koledníků s lidmi. 
Byla však možnost se ke sbírce připojit prostřednictvím internetu, a to od 1. 1. 
do 24. 1. 2021. Ten, kdo chtěl, mohl přinést peníze přímo do kostela a ty byly 
poslány na účet Charity ČR. Další možností byly dárcovské SMS. Sbírka byla sice 
ukončena 24. ledna, ale až do 30. dubna lze přispět na účet 66008822/0800, 
VS 777. Je tedy stále ještě možnost poukázat peníze přímo z účtu dárce na účet 
výše uvedený.

Z celkových dosavadních výsledků plyne, že bylo vybráno téměř 70 miliónů 
Kč, tedy zatím mnohem méně než v loňském roce. Přítomnost Tří králů v ulicích 
má přece jen mnohem větší účinnost než anonymní kasičky na různých místech 
nebo on-line dárcovství. Pražská arcidiecéze se na celkovém výsledku podílela 
nejmenším podílem. V roce 2019 se během Tříkrálové sbírky ve všech formách 
vybralo dohromady přes 120 miliónů Kč, v roce 2020 přes 131 miliónů Kč.

Další informace o sbírce viz: https://www.trikralovasbirka.cz/

 Mireia Ryšková
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pedagog až do roku 2005. Od toho roku působím na zmíněné Ka-
tolické teologické fakultě jako docentka na katedře biblických věd. 
Jako vysokoškolská pedagožka se samozřejmě musím věnovat i od-
borné činnosti a publikovat, ale ze všeho nejvíc mě již od totality, 
v níž jsem se podílela na práci s mládeží, a zejména pak od působe-
ní na Jaboku, baví studenti a mladí lidé vůbec. Je úžasné sledovat, 
jak se z nich stávají dospělí zodpovědní lidé, jak rostou před očima. 
S mnoha z nich udržuji neformální kontakty. Hodně píši (i na farní 
web) a mám samozřejmě jako každý autor radost, když to lidé čtou. 

Dříve bývala fara jedním z center života obce, ráda bych přispě-
la k tomu, aby se jím opět stala, aby byla místem setkávání lidí, a to 
nejen „kostelových“, ale všech, nejlépe jakmile to naše pandemická 
situace dovolí. Dveře fary jsou otevřené, stačí zazvonit – káva a něco 
k ní se vždy najde, dobré slovo a pomoc, je-li třeba, doufám také. 
Na faře je dnes nově upravený farní sál s malým zázemím a hernou 
pro děti, který lze využít na menší akce, což jak doufáme, bude mož-
né využívat pro různé neformální kontakty a akce. Jen kdyby už ten 
covid-19 byl za námi, abychom se mohli normálně setkávat a vytvá-
řet společenství navzájem se obohacujících lidí.

 Mireia Ryšková

Paní PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. aneb farní hospodyně

Letošní Tříkrálová sbírka
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ADVeNTNÍ ZASTAVeNÍ 2020
V  pátek 18. prosince jsme opět navázali na  několikaletou tradici 
a  nabídli jsme odpolední program, který našim občanům i  ná-
vštěvníkům z okolních městských částí umožnil se na chvíli zastavit 
v předvánočním shonu a ponořit se do sváteční nálady.

V  důsledku zpřísněných koronavirových opatření platných 
od  pátečního rána jsme museli upustit od  části programu, která 
se měla odehrávat v  parku. A  přitom to bylo tak krásně vymyšle-
né… Panna Marie, Josef i  malý Ježíšek byli 
nachystaní, průvod tří králů s  dary a  malým 
doprovodem taktéž a operní pěvkyně, za je-
jíhož nádherného zpěvu a zvuků trumpetisty 
měli všichni zšeřelým parkem za svitu svíček 
přicházet k Betlému, čekala jen na zavolání… 
Toto se však k naší lítosti nekonalo, ale všichni 
pevně věříme, že napřesrok nám již nic bránit 
nebude.

Zpěv a  srocování velkých skupin bylo 
zakázáno, ale trhy naštěstí zůstaly povolené, 
a tak naši trhovci i ti, co přijíždějí jen ve svát-
ky, nabízeli po  celé odpoledne své výrobky. Na  výběr byly různé 
sladké i slané dobroty, uzenářské výrobky, sýry, pečivo, ovoce a ze-
lenina, svíčky a ozdoby z včelího vosku, čaje, výrobky z keramiky, 
košíky, trdelníky apod. Na infocentru pak pracovníci Oázy nabízeli 
nealkoholický ovocný svařák, čaj, kávu či „andělské kakaíčko“, sta-
rosta rozléval příchozím výbornou rybí polévku z  Českého statku 
a v nabídce byly i voňavé perníčky právě vytažené z trouby. Vše sa-
mozřejmě do kelímků nebo mističek s sebou…

Vánoční atmosféru dokreslovaly staročeské a  vánoční písně 
od Pouličníků, kteří nám přijeli udělat radost, i když z tria bylo pro 
tento večer nutno udělat duo. To ale na kvalitě vystoupení vůbec 
neubralo… Před infocentrem jsme s Tomášem za asistence skauta 
Martina Šíly a jeho malých pilných pomocníků rozdávali Betlémské 
světlo, které jsme opět přivezli z Brna již v neděli předtím (tento-
krát se cesta obešla bez loňských patálií :-), na nádvoří si děti mohly 

poslat zapálenou svíčku ve skořápce po vodě 
v  lavoru či zapálit prskavky, uvnitř zase po-
stupně obdivovat výstavu betlémů či všudy-
přítomné Ivankou krásně nazdobené vánoční 
stromky a jiné dekorace. V parku pak jako loni 
probíhal vánoční jarmark místního dětského 
domova se sbírkou na  potřeby dětí a  kaž-
dý si mohl napsat své vlastní vánoční přání 
a  pověsit ho na  stromeček (třeba jste také 
dostali křečka :-) Pověsit jste mohli i  jablíčka 
pro ptáčky, dále si dát pusu pod jmelím na la-
vičce štěstí a také obdivovat Betlém se všemi 

kulisami, které nám Vašek se Slávkem pomohli pracně přichystat.
Dobré nálady i spokojených návštěvníků akce bylo dost 

díky nemalé snaze pracovníků Oázy, jejích dalších pomoc-
níků z řad občanů, skautů a dětského domova a také díky 
fi nanční podpoře přispěvatelů z řad zřizovatele, sponzorů 
i drobných přispěvatelů. Všem mockrát děkujeme 

 Za Oázu Dolní Počernice Markéta Brožová 
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Proč není (dosud) v Dolních Počernicích skautský oddíl?

Nejdříve trocha historie. Před 
2. světovou válkou v  Dolních 
Počernicích skautský oddíl ne-
existoval. Po  skončení 2. svě-
tové války nastal velký zájem 
o Junáka, při kterém byla zalo-
žena řada nových oddílů v mís-
tech, kde před tím nebyly. Ten 
„boom“ se projevil i  založením 
skautského oddílu zde, v  naší 
obci. Jmenovitě se jednalo 
o  chlapecký oddíl, spadající 
do  Středočeské oblasti, který 
(podle evidence z  roku 1947) 
obdržel pořadové číslo 145. 
a  vedl ho Jan Materna. Oddíl 
pracoval až do  roku 1948, kdy 
dochází k postupné likvidaci Ju-
náka a  k  jeho direktivnímu za-
člení do ČSM, resp. do Pionýra. 
V pozdějším dvouletém období 
„svobodného nadechnutí“, tj. 

v letech 1968 až 1970, kdy byl Junák krátce znovu povolen, bohužel 
skautský oddíl v Dolních Počernicích obnoven nebyl. 

To, že zde nebyl nikdo, kdo by tu po sametové revoluci znovu, 
obrazně řečeno, „rozfoukal jiskry pod popelem“ a začal opět vyvíjet 
skautskou činnost, mělo bohužel za následek, že nedošlo k jejímu 
obnovení. Generace starých skautů z  let 1945 až 1948 již na  toto 
obnovení neměla sil ani věk a generace z let 1968 až 1970 zde ne-
byla, což obojí bylo příčinou toho, že Junák v Dolních Počernicích 
obnoven nebyl a dodnes zde neexistuje. Situace v okolních obcích 
(například v  Horních Počernicích, Kyjích, Hloubětíně, Úvalech, Jir-
nech, Uhříněvsi a v dalších) byla jiná – zde v  letech 1968 až 1970 
skauti obnovili svoji činnost a generace z této doby se aktivně poz-
ději pustila do další obnovy i po roce 1989. Proto v těchto místech 
skautská střediska dodnes úspěšně fungují.

A teď tedy k hlavnímu tématu tohoto článku. Než se k němu ale 
dostanu, je nutno si vyjasnit některé pojmy. Předně – v České republi-
ce existuje několik různých dětských spolků, které používají ve svém 
názvu jméno „Junák“ nebo „Skaut“. Jejich stanovy a  výchovné cíle 
sice vycházejí z hlavních myšlenek zakladatele světového skautingu 
Roberta Baden Powella, částečně přebírají i myšlenky a názory za-
kladatele československého skautingu Antonína Benjamina Svojsíka 
a v určité míře i Ernesta Thompsona Setona (zakladatele tzv. wood-
crafterského hnutí v USA), ovšem – což je třeba zdůraznit – jedná 
se o různé spolky, s různými pohledy a s různými cestami k junácké 
výchově. Rozbor těchto spolků je nad rámec tohoto článku. Já se 
v něm zaměřím na popis vytvoření skautského oddílu v rámci nej-
větší dětské organizace v České republice, a  tou je Junák – český 
skaut, z.s. Je to organizace, kterou většina z vás dobře zná a s jejímiž 
členy se zcela určitě někdy ve svém životě již setkala.

Junák – český skaut, z. s. je česká skautská organizace, která 
je v současně době nejvýznačnější organizací v prostředí českého 
skautingu. Označení „Junák“ je český ekvivalent pro mezinárodní 

Na loňském prosincovém adventním zastavení jsem – jako již tradičně – rozdával četným zájemcům Betlémské svět-
lo. Oblečen ve svém skautském kroji jsem byl tázán minimálně pěti, možná i šesti rodiči, proč zde u nás v Dolních Po-
černicích není dosud založen fungující oddíl Junáka. Jelikož jsem se s tímto dotazem v uplynulých letech, při různých 
debatách s rodiči našich dětí, setkal již mnohokrát, pokusím se popsat, co je nutné k takovému založení junáckého 
oddílu podniknout a jaké jsou potenciální možnosti realizace těchto kroků v naší městské části.

označení „Skaut“ a  tento název navrhl a prosadil jeho zakladatel 
v českých zemích, výše zmíněný Antonín Benjamin Svojsík. Dneš-
ní Junák – český skaut, z. s. je největší organizací dětí a  mládeže 
v Česku a je součástí světového skautského hnutí a členem Světové 
organizace skautského hnutí (WOSM) a Světové asociace skautek 
(WAGGGS). 

Základní výchovnou jednotkou organizace je skautský oddíl. 
Oddíl obvykle tvoří 12 až 30 dětí, větší oddíly však nejsou výjimkou. 
Oddíly se pak zpravidla člení do družin (což jsou menší skupinky cca 
šesti až osmi dětí, které fungují do určité míry samostatně). Družinu 
vede pod dozorem vedoucího oddílu někdo z  jeho starších členů 
– označovaný jako rádce družiny. Družina funguje jako užší kolek-
tiv dětí, ve kterém jsou formováni jinak než ve školním kolektivu, 
učí se žít v přátelství s ostatními, předcházet konfl iktům a pracovat 
v týmu.

Několik oddílů společně vytváří skautské středisko, které má 
za  úkol zajišťovat servis a  zázemí svým oddílům. Nad střediskem 
stojí vyšší organizační jednotky – okresní a  krajské rady Junáka 
a  nad nimi Ústřední orgány Junáka. Každá jednotka od  střediska 
výše má samostatnou právní subjektivitu, ovšem její činnost je 
dána Organizačním řádem hnutí.

Jak bylo řečeno, skautský oddíl je základní výchovnou jednot-
kou skautské organizace a  jako takový musí být vždy registrován 
v některém ze skautských středisek. Oddíl, aby mohl být registro-
ván, musí splňovat určité podmínky a to: musí mít nejméně 12 re-
gistrovaných mladších členů, musí mít vedoucího s kvalifi kací pro 
vedení oddílu (kterou je tzv. vůdcovská zkouška – viz dále) a musí 
mít alespoň jednoho zástupce vedoucího (rovněž s  vůdcovskou 
zkouškou). Vedoucí a jeho zástupce musí být zletilí a bezúhonní. 

Pro vedení oddílu je tedy třeba vedoucího s příslušnou kvalifi kací 
– tou je ona zmíněná vůdcovská zkouška. Obsah vůdcovské zkouš-

Skautská lilie, znak Junák – český 
skaut, z.s., kterou obdrží každý skaut či 
skautka po složení svého skautského 

slibu jako odznak (skautky ji mají 
navíc podloženou modrým fi lcovým 

podkladem ve tvaru trojlístku).

I v naší městské části můžete při různých akcích krojované skauty 
potkat, jsou to většinou děti našich obyvatel, který jsou registrované 
v jiných střediscích.
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ky tvoří soubor kompetencí z oblastí pedagogiky, psychologie, me-
todiky skautské výchovy, z oblasti vedení lidí, hospodaření, znalosti 
organizace a práva, bezpečnosti, zdravovědy a dalšího. Jejím cílem 
je zjistit, zda je kandidát schopen samostatně a úspěšně vést a vy-
chovávat mládež podle skautských zásad. Pokud nikdo nemá žádnou 
skautskou kvalifikaci, nabízí se jedno řešení. Středisko, pod kterým je 
oddíl registrován, může udělit v prvním roce jeho fungování výjimku 
týkající se kvalifikace s tím, že vedoucí budou usilovat o její získání 
(tedy dosažení daného stupně kvalifikace) co nejdříve.

V případě, kdy jsou všichni nebo většina vedoucích nového od-
dílu úplně nových, tedy neprošli nikdy skautskou výchovou (nebo 
jen velmi krátkou), nabízí se možnost, aby vedoucí nového oddílu 
mohl mít svého mentora (rádce/konzultanta/inspirátora). Mentor 
by byl k dispozici vedoucímu oddílu a dle domluvy by se na něj ve-
doucí mohl kdykoli obracet (společně by tak například řešili průběh 
založení oddílu, nábor členů, hospodaření, personální zajištění pro-
gramu a další záležitosti). Zkrátka mentor by tam byl pro vedoucího 
pomocí a oporou, aby v tom nebyl zcela sám, bez zkušeností a bez 
podpory.

Jak by bylo možné tyto podmínky pro založení skautského od-
dílu realizovat zde v  Dolních Počernicích? Tak předně si musíme 
vyjasnit, zda chceme založit jeden nebo dva oddíly – tj. oddíl chla-
pecký a případně i oddíl dívčí. Pokud chceme oddíly dva, museli by 
se najít čtyři plnoletí dobrovolníci (dva pro každý oddíl) na pozice 
vedoucích oddílů a jejich zástupců. Následně je nutné, aby tito dob-
rovolníci měli potřebnou kvalifikací. Tou je – jak bylo výše řečeno – 
vůdcovská zkouška. To je však již vyšší stupeň skautského vzdělání. 
Podle mých dlouholetých zkušeností by zde byla možná výjimka, 
pokud by tito dobrovolníci neměli žádné skautské vzdělání, úpl-
ně na  začátku by pro vedení oddílu postačila čekatelská zkouška 
(což je základní stupeň skautské kvalifikace). Tu však mohou získat 
pouze jako členové skautské organizace. Tedy tito zájemci o vede-
ní oddílů by se nejdříve museli zaregistrovat v  nějakém okolním 
skautském středisku a v jeho řadách si udělat tento základní stupeň 
skautské kvalifikace. 

Následuje nábor členů oddílu. S  ohledem na  současný zájem 
dětí tento krok nepokládám za  problematický a  naplnit počet 12 
členů oddílu (resp. 2 x 12 dětí pro dva oddíly) zde u nás v Dolních 
Počernicích za  lehce proveditelný. S  ohledem na  to, že začínáme, 
by bylo vhodné nabrat děti ve věku 7 až 9 let, jelikož je nutné, aby 
prošly všemi stupni junácké výchovy (tj. vlče/světluška a po něm je 
skaut/skautka). Takže máme vedoucí a  máme členy oddílu. Oddíl 
pracuje a během jeho práce – tj. v periodě školního roku – si vedou-
cí postupně dodělají požadovanou vůdcovskou zkoušku.

Jenže jsou tu ještě dvě důležité věci pro fungování oddílu – ma-
teriálové vybavení a klubovna. Otázku materiálového vybavení ne-
vidím nijak problematickou. Středisko, pod kterým by byl náš oddíl 
(nebo oddíly) zaregistrován, by bylo určitě ochotno materiálově 
pomoci. Pokud ne, je zde možnost dohodnout s Ústředím Junáka 
peněžní výpomoc pro nákup základního materiálu pro fungování 
oddílů (nákup stanů, tábornických potřeb a dalšího nutného vyba-
vení), ať již formou dotace či bezúročné dlouhodobé půjčky.

Pak je zde ale druhá podmínka pro fungování oddílu – mít klu-
bovnu. V naší městské části by se musela najít vhodná místnost, kde 
by se oddíl mohl scházet a provozovat svoji činnost. Měla by to být 
větší místnost, samozřejmě v zimě vytopitelná (se sociálním záze-
mím), ve které by každý oddíl 1x týdně realizoval své schůzky (jed-
na oddílová schůzka trvá cca dvě hodiny). Nevhodná je místnost, 
ve které by se oddíl střídal s jinou organizací a kterou by následně 
musel vždy po  ukončení schůzky vyklidit. Skautská klubovna by 
měla být pro děti – jak napsal již Jaroslav Foglar – jejich druhým do-
movem, s nástěnkami, totemem, skautskou výzdobou atd. a proto 
možnost zapůjčení místnosti jen na samotnou schůzku s tím, že by 
si jí děti nemohly třeba samy vyzdobit a starat se o ni, nepokládám 
za vhodnou. Otázka, jak tuto místnost pro případný vzniklý oddíl 
získat, je na jednání se zástupci místních organizací v naší městské 
části. V úvahu by připadala jednání s farností, školou a zejména s ve-
dením naší městské části.

Takže (stále v rovině úvah) máme zde vedoucí, máme zde oddíl 
(oddíly), vyřešili jsme problém vybavení a vyřešili jsme (snad) i klu-
bovnu. Oddíly fungují jeden školní rok, jsou zatím registrovány pod 
nějakým okolním střediskem a během tohoto roku si jejich vedoucí 
dodělají vůdcovskou zkoušku. A pokud zde ale chceme naše vlastní 
samostatné středisko – musí být podniknut ještě jeden krok – bě-
hem fungování oddílu (oddílů) zde musí vzniknout ještě oddíl star-
ších členů, ze kterých by se později rekrutovalo vedení nového stře-
diska. Zde již není nutná podmínka, aby tito starší členové povinně 
všichni prošli skautskou výchovou, nicméně minimálně případný 
vůdce střediska musí mít rovněž vůdcovskou zkoušku. Vzniklé ve-
dení střediska by podniklo potřebné administrativní a právní kroky, 
převzalo fungující oddíly a tím by vzniklo „skautské středisko Dolní 
Počernice“.

A  to je vše. Takto popsané se to její velmi jednoduché, ale 
ve skutečnosti tomu tak není, je to dosti pracná dlouhá cesta. Okol-
ní skautská střediska – jak jsem předběžně zjišťoval – nemají bo-
hužel možnost své „volné“ vedoucí nám poskytnout (jelikož sami 
žádné nemají a mnohdy musí nové zájemce o členství v řadách Ju-
náka dokonce odmítat). S možnou registrací potenciálně vzniklých 
nových oddílů pod nimi by ale problém nebyl. Totéž platí o mož-
nosti vyškolení našich zájemců o  vedení oddílů na  jimi pořáda-
ných kurzech. Ústředí Junáka je rovněž – v mezích svých možností 
– schopno nám případně pomoci, a to zejména v oblasti materiální. 
Ovšem ani to nám vedoucí nedodá. Ti se musí hledat zde. A to je klíč 
pro vznik a realizaci všeho výše uvedeného. Chtěl bych ale říci, aby 
si potenciální zájemci o tento post uvědomili, že práce skautského 
vedoucího je dobrovolná, nehonorovaná a když chce vedoucí dob-
ře vést svůj oddíl, tak ho to ročně bude stát v celkové sumarizaci 
něco okolo 500 hodin jeho času. A to je hodně, opravdu hodně… 
Nicméně, když se najdou obětaví a ochotní lidé v jiných skautských 
střediscích, proč by se nenašli nakonec i  u  nás. Výchova mládeže 
ve skautských ideálech za to rozhodně stojí.

Martin Šíla 
(autor článku je členem organizace Junák – český skaut, z.s. od roku 
1990, je skautským historikem a  byl místopředsedou okresu Praha-
-východ v letech 2005 až 2010, kde se mimo jiné zabýval i zakládáním 
nových skautských středisek a stavbou nových kluboven)

Skauti rozdávají Betlémské světlo na Adventním zastavení v prosinci 
loňského roku.
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Coronavirové „zpravodajství“

Uvedl jsem to jako příklad, ale tyto často protichůdné informace, 
zavádějící, neověřené, mi na  celé pandemii velmi vadí. Je nutno 
opravdu takto neseriózně informovat? Bohužel k tomu vedou i sa-
motná prohlášení jinak renomovaných lékařů, známých osobností, 
kdy jeden označí toto onemocnění jako „chřipečku“ a druhý varuje 
před onemocněním, které prezentuje jako „totálně smrtelnou ne-
moc“. Tyto skutečnosti mne vedly k osvětlení některých pojmů, jež 
se k širokému informačnímu zmatku o Covidu-19 váží.

Hoax – obecné označení pro podvod, mystifikaci či žertovnou 
klamnou zprávu. V elektronické komunikaci je hoax definován jako 
tzv. nevyžádaná e-mailová zpráva nebo Instant messaging zpráva 
(zkratka „IM“ - služba pro okamžité zasílání zpráv), která uživatele 
varuje před nějakým virem, prosí o pomoc, informuje o nebezpečí, 
snaží se ho pobavit, apod. Hoax většinou obsahuje i výzvu žádající 
další rozeslání hoaxu mezi přátele, případně na co největší množ-

ství dalších adres, proto se ně-
kdy označuje také jako řetězový 
e-mail.

Falešný poplach – původní vý-
znam slova hoax. Zpráva mani-
puluje s  informacemi a snaží se 
uživatele přimět hlavně k další-
mu jejímu šíření.
 
Hoax prosebný – text tohoto 

hoaxu většinou působí na  city a  prosí příjemce o  darování krve, 
hledání ztracené osoby, případně přímo vylákává peníze. Některé 
z  těchto zpráv původně opravdu rozeslali lidé ve  svízelné životní 
situaci, ale ty hoaxy často „přežívají“ mnohem déle, než měl autor 
v úmyslu. 

 
Poplašnou zprávou je třeba 
rozumět takovou objektivně 
nepravdivou zprávu, která je 
podle svého obsahu způsobilá 
vyvolat obavy z  nějakých, byť 
i neurčitých budoucích událostí, 
zasahujících nepříznivě do  ži-
vota alespoň části obyvatelstva 
nějakého místa. Šíření poplaš-
né zprávy je v  České republice 
od  roku 2009 trestný čin podle 

§ 357 Trestního zákoníku, jehož se dopustí pachatel, který úmysl-
ně způsobí „nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyva-
telstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je 
nepravdivá“.

Věrohodný zdroj a hodnocení věrohodnosti 
Všechny zprávy se musí hodnotit podle procesů a lidí, jimiž byly vy-
tvořeny. Věrohodnost tvoří celou škálu a je potřeba ji zvažovat pří-

Předem mého příspěvku bych rád podotkl, že nebudu psát o Covidu-19, vakcínách, statistikách, mutacích, průběhu 
nemoci, nutných opatřeních a podobně. To opravdu ne. Spíše se zaměřím na skutečnost, jak media, ať již vizuální, on-
-line media či tištěná, se předbíhají v rádoby senzačních zprávách a sděleních. Je někdy až úsměvné (kdyby to ovšem 
nebylo na druhou stranu důležité), jak při otevření PC na vás vyskočí zprávy na jedné webové straně: „Očkovací látka 
(nazvěme ji třeba XY) je vysoce úspěšná a účinná.“ a hned o tři články dole se o stejné očkovací látce se dočteme, že: 
„Očkovací látka XY zatím nebyla dostatečně prověřena, její nežádoucí účinky jsou varovné.“

pad od případu. Publikace podrobující se oponentuře jsou typicky 
považovány za nejvěrohodnější, následovány publikacemi uznáva-
ných profesionálů. Vládní publikace jsou často věrohodné, ale úro-
veň jejich věrohodnosti výrazně kolísá a nezřídka mají své vlastní 
zájmy, které navenek vedou k zadržování informací nebo dokonce 
k podvodům vůči veřejnosti. 
Na ještě nižší úrovni pak leží 
zdroje jako osobní weby či 
blogy, které však přesto mo-
hou přinášet v některých pří-
padech věrohodné informa-
ce, zvláště jsou-li napojeny 
na  věrohodné zdroje infor-
mací. Například blog akade-
mické katedry není pouze 
osobním blogem, jeho věro-
hodnost je nutné posoudit 
z celkového pohledu.
•	 	V rámci	jakýchkoliv	zdrojů	lze	říct,	že	vícero	nezávislých	potvrze-

ní je dobrou cestou k věrohodnosti – pokud několik nezávislých 
zdrojů nezávisle ověřovalo fakt nebo tvrzení, je to mnohem vě-
rohodnější, než když ověřován nebyl.

•	 	Zdroje	s více	kroky	na cestě	ke zveřejnění,	jako	jsou	ověřování	
faktů a redakční dozor, jsou obecně spolehlivější než podobné 
zdroje, které těmito procesy neprošly.

•	 	Mezi	věrohodné	zdroje	patří	 také	 ty,	které	 rozlišují	mezi	 infor-
macemi, které samy přinášejí, mezi zprávami založenými na po-
zorování, mezi teoretickými nebo pouze pravděpodobnými tvr-
zeními a těmi, které jsou spekulativní, založené na dohadech či 
šeptandě.

•	 	Věrohodné	zdroje	mají	opakovatelné	nebo	ověřitelné	způsoby	
získávání informací. Fakt, který je možno ověřit, i  když třeba 
ověřován nebyl, je obecně věrohodnější než ten, který ověřit 
nelze.

•	 	Věrohodné	zdroje	inklinují	k explicitnímu	uvádění	svých	zdrojů.	
Citace jim připsané jsou věrohodnější než ty od „anonymních 
zdrojů“, zvláště když anonymní zdroje hovoří v souladu se svými 
(neznámými) zájmy.

•	 	Obecně	se	preferuje	citovat	původní	zdroj	 tvrzení,	 stejně	 jako	
důležité potvrzující zdroje. Je-li na výběr, je třeba dát při citování 
přednost věrohodnějším zdrojům před méně věrohodnými.

•	 	Na  druhou	 stranu	 je	 věrohodnost	 do  jisté	 míry	 zastupitelná.	
I publikace podrobující se oponentuře obsahují chyby, profesi-
onální publikace výrazně kolísají v kvalitě a podléhají vlastním 
úhlům pohledu. Zdroje je tedy třeba hodnotit na základě speci-
fických znaků.

•	 	I když	se	uznávané	a věrohodné	zdroje	víceméně	překrývají,	ne-
lze jeden pojem nahradit druhým.

•	 	Zdroj	je	věrohodnější	ve své	odborné	oblasti	než	mimo	ni.

 S použitím Wikipedie a serveru „Hoax.cz“ 
 zpracoval MUDr. Pavel Boček Kr
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Pro POČIN v lednu 2021 není nic v nedohlednu

JK POČIN se vždy s uplynulým rokem loučí vánoční besídkou. Se-
tkání je určené pro všechny dětské členy a jejich rodiny, sponzory, 
statutární zástupce MČ Praha Dolní Počernice a  spřízněné osoby 
klubu. Ani s koncem roku 2020 tomu nemohlo být jinak. Přesto byla 
spousta věcí jinak. Kvůli omezené možnosti setkávání se v  rámci 
pandemické celorepublikové situace jsme se i  my podle toho za-
řídili. Besídka tentokrát probíhala venku na jízdárně. Kolem ohrady 
byly v  rozestupech vyvěšeny děkovné lístečky pro sponzory a za-
městnance nebo vyhlášení výsledků nejlepších klubových jezdců. 
Každý si postupně mohl obejít jízdárnu a přečíst všechna milá slova 
a  nechyběly ani dárečky. Vrcholem setkání byly ovocné mandaly, 
které děti z  oddílu vytvořily koníkům uprostřed jízdárny. Pak se 
koně vpustili ke společné pomyslné štědrovečerní večeři a my jsme 
je z povzdálí mohli pozorovat.

Ten samý den se v POČINu konala ještě jedna sváteční akce. Ten-
tokrát dárek dostali rodiče našich klientů na hipoterapii. Tuto tradici 
jsme začali loňský rok a po velkém ohlasu letos opakovali. Sami ro-
diče si mohli vyzkoušet, co zažívá jejich dítko při terapii na koni. Jak 
prospěšné a zároveň nesnadné to může být a jaký má terapie venku 
se zvířaty pozitivní vliv na psychiku nás všech. A naši malí klienti si 
mezitím hráli s koňmi a čistili jim srst.

V lednu opět nastal nouzový stav a celá činnost spolku se mu-
sela omezit. Bohužel se letos nekonal tradiční Skok do nového roku, 
klienti na hipoterapii přicházejí o kontinuitu terapie, jezdecké lekce 
jsou pouze individuální a  POČIN mimo jiné přichází o  spoustu fi-
nančních prostředků. Koně ale stále potřebují péči, krmení a pohyb. 
Nyní je pro nás náročnější období, kdy se o koně stará pouze pár 
lidí, ale ve své činnosti neustáváme a naopak věříme, že se brzy vše 
vrátí k normálu a činnost spolku to výrazně nepoznamená.

Díky patří společnosti Hornbach, které po Vánocích zbylo tisíc 
vánočních stromků a  rozhodla se darovat je jako krmení pro zví-
řata. Ano, představte si, že i koně stejně jako sloni okusují stromky. 
Přivezli jsme si jich 70. A  společně s  čerstvě napadaným sněhem 
z nich naši koně měli až dětskou radost. Jak už jsem říkala – v čin-
nosti neupadáme, a naopak využíváme volnější prostor ke vzdělá-
vání pracovníků klubu. Naše fyzioterapeutka měla možnost odjet 
na čtrnáctidenní fyzioterapeutickou stáž a také se zúčastnila kurzu 
První pomoc dětem u koní a v přírodě. Na podzim jsme v termínu 
10. – 11. září 2021 přihlášeni na Evropskou konferenci o hiporeha-
bilitaci pořádanou Českou hiporehabilitační společností a  během 
celého roku bude probíhat spousta projektových dnů, které již teď 
začínáme plánovat. V neposlední řadě proběhne na jaře přezkouše-
ní hiporehabilitačních koní a také slavnostní zařazení nového koně 
Miríska do terapií. A co dalšího je před námi?
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Pro rok 2021 plánujeme drezurní, paravoltižní i skokové závody. 
Tradiční letní tábor v termínu 4. 7. až 17. 7. 2021 na táborové základ-
ně v  Rousínově, pobytové hiporehabilitační soustředění pro naše 
klienty tamtéž, a  hlavně normální provoz a  pohodu pro všechny 
obyvatele Počinovského areálu. Už se moc těšíme na společné akce 
jako je Den otevřených dveří, Den dětí, klubové závody. A pokud 
budete chtít do svých zahrádek kvalitní hnojení od našich koní, ne-
váhejte zavolat a přijet si. Stále platí naše nabídka hnoje ZDARMA 
pro všechny zahrádkáře. 

 Za JK Počin Veronika Horáková a Hanka Špindlerová

Každý, kdo vlastní psa, je ze zákona povinen psa přihlásit  
v místě trvalého bydliště a zaplatit místní poplatek ze psa. 

V případě dolnopočernických občanů je nutno zaevidovat psa 
na úřadě naší městské části, Stará obec 10.

Podrobné informace vám poskytne Hana Jakoubková,  
tel. 281 021 092, jakubkova@dpocernice.cz  

nebo je najdete na webových stránkách  
http://praha-dolnipocernice.cz/poplatky.

Splatnost místního poplatku ze psa je 31. 3. 2021

N e Z A P O M e ň T e
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On-line výstava Vánoce s andělem
Milí čtenáři, v minulém čísle zpravodaje jsme vám představili vítěze jednotlivých kategorií výtvarné soutěže. Bohužel jsme s ohle-
dem na pandemickou situaci museli plánovanou vernisáž a výstavu všech prací odsunout na dobu neurčitou. Rozhodli jsme se ale, 
že se s vámi podělíme o radost ze všech soutěžních obrázků – všechna díla a také bližší informace o soutěži naleznete na webových 
stránkách:             www.vanoce-s-andelem.webnode.cz

Věříme, že pohled na anděly ztvárněné počernickými dětmi dokáže vnést do současné nelehké doby radost a naději…

 Za tým soutěže Draha Kráčmarová a Roman Franta

Svatoštěpánské koupání
Tradice se mají dodržovat, ale vládní nařízení také. Tradiční Svatoštěpánské kou-
pání 2020 – společný podnik dolnopočernické farnosti a POČINu – tedy sice pro-
běhlo, ale pouze v nejmenším možném rozsahu, tedy za účasti jediného plavce 
a „organizovaných“ diváků jen z jedné rodiny. Tedy těch náhodných (kolemjdou-
cích) bylo sice mnohonásobně více, ale dodržovali všechna protiepidemická 
opatření. Ono ani moc nebylo na co se dívat, protože na svatého Štěpána nebyl 
náš Počernický rybník zamrzlý a ani jeho okolí 
nevypadalo moc „zimně“, přestože zima docela 
byla. Snad se tedy v  letošním roce vše napraví 
a my se napřesrok budeme moci pochlubit opět 
hromadnou fotkou otužilců v  díře vysekané 
v ledu.

Tomáš V. F. Jirsák Havran

Tradice se mají dodržovat, ale vládní nařízení také. Tradiční Svatoštěpánské kou-

Na horní fotografi i vidíme skupinku otužilců 
na sv. Štěpána roku 2019. Dolní záběr je 

z posledního Svatoštěpánského koupání 
v pandemickém roce 2020.

Milí čtenáři,

tentokráte nepřicházím s nabídkou nových knih v naší knihovně, neboť i když jsem ještě koncem loňského roku stačila nakoupit nové tituly, 
zůstaly nezapsané v krabici pod stolem… Knihovna je od 21. 12. 2020 do odvolání uzavřena.

Pokud si v současné době knížky nepořídíme prostřednictvím internetu, tak máme možnost půjčit si je od kamarádů či sousedů. Anebo 
se rozhlédnout doma a objevit knihy, které stále čekají, až se k nim vrátíme. To je i můj případ. Konečně jsem přečetla knihu, kterou jsem 
dostala o předloňských(!) Vánocích. Belmondův životopis „Mých tisíc životů“ jsem stále odkládala „až bude čas“. Nastal. Při čtení knihy 
mne jen zarazilo, jak je psána – někdy nesmyslné věty, nesrovnalosti ve jménech atd. Když jsem si našla paní překladatelku, zjistila jsem, 
že tento překlad nepatří k jejím zdařilým, neboť jí byla v roce 2017 udělena anticena „Skřipec“, kterou každoročně udílí Obec překladatelů 
za překladové dílo „vykazující závažné nedostatky v převodu z cizího jazyka do češtiny“. Ale nelituji, něco jsem se o herci dozvěděla – v jaké 
rodině vyrůstal, že dětství prožil ve válečných letech a nikdo mu dlouho nevěřil, že se jednou stane hercem. A vlastně mohu říct, že jsem 
přečetla oceněnou knihu . 

Abych si přeci jen čtení vychutnala, sáhla jsem po svém oblíbeném autorovi Otu Pavlovi. Opět jsem s ním vyrážela k Berounce, chytala 
ryby a prožívala předválečné i válečné roky s lidmi, na které by se nemělo zapomenout. Tytéž lidi – sportovce – jsem pak objevovala i v jeho 
knize „Výstup na Eiger“.

A tak do doby, kdy se opět budeme moci vídat v naší dolnopočernické knihovně, mám jen jedno malé doporučení – podívejte se do své 
knihovny, třeba naleznete literární poklad. 
 Světla Parkanová, knihovnice

Místní knihovna

Redakce děkuje ilustrátorovi panu Jiřímu Pirklovi za povolení bezplatného otištění jeho kreslených vtipů pro potěšení našich čtenářů 
a panu Pavlu Průchovi, jehož krásné fotografi e je možno vidět v tomto čísle na stránkách 5 a 7.

Poděkování
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Přestávky a relaxace… 

Výuka v novém roce 2021 a pololetní vysvědčení
S nadějí, že nový rok 2021 zahájí v lavicích co nejvíce žáků, se učitelé na vánočních besídkách se svými žáky loučili. Během prosince 
se zpět k prezenční výuce vrátili alespoň částečně všichni. Nejvíce žáci tříd prvního stupně a třídy deváté, žáci 6.- 8. tříd v rotačním 
systému výuky, kdy se jim po týdnech střídala výuka prezenční s distanční. Přání, že se po vánočních prázdninách výuka ještě více 
vrátí k normálu, se však během dvou týdnů volna rychle rozplynulo. Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci se po Novém 
roce vrátily do školních lavic opět pouze první a druhé ročníky. Ostatní žáci a učitelé se již zkušeně, ale o to s menším nadšením, za-
pojili do distanční výuky. Ačkoliv již všichni díky četným zkušenostem zvládají výuku na dálku dobře, narůstá všednost tohoto typu 
vzdělávání, do kterého se inovace vnáší velmi obtížně. Čím déle se výuka na dálku využívá, tím větší nároky klade na vlastní organizaci 
samostudia žáků a jejich vůli v učení a domácí přípravě nepolevit. Situaci také zhoršuje a umocňuje dlouhodobě minimální sociální 
kontakt. Nejen z těchto důvodů je pro žáky i učitele velice náročné udržet si k práci motivaci a pozitivní přístup.

V distanční režimu bylo ukončeno i první pololetí letošního školního roku. Vytištěný výpis z vysvědčení mohly paní učitelky rozdat 
ve třídách pouze žákům prvních a druhých ročníků. Ostatním žákům, respektive jejich zákonným zástupcům, byly výpisy zaslány elek-
tronicky a jejich tištěné podoby si žáci převezmou po znovuobnovení prezenční výuky.

Pro druhé pololetí spouští škola také zkušební provoz elektronických žákovských knížek prostřednictvím portálu Škola OnLine. 
V případě, že se osvědčí, bude následovat i zavedení elektronické třídní knihy včetně možnosti omlouvání absencí žáků online.

Nyní je již jasné, že ani druhé pololetí se bez distanční výuky bohužel neobejde a nezbývá než doufat, že více času výuky v něm 
stráví žáci ve školních lavicí než před monitory počítačů ve svých domovech. I přes ubývající síly tak musíme opět všichni najít pozitiv-
ní energii ke zvládnutí dalších dní on-line.
 Ing. Alena Vyskočilová, Mgr. Jiří Schwarz

Při vyslovení termínu „přestávka“ se asi každému vybaví téměř to 
samé. Zábava, hry, pohyb, svačina, kamarádi a  odpočinek. To vše 
by měla přestávka splňovat. Jednotlivé přestávky ale nemohou 
mít stejný průběh, protože se liší svou délkou. K trávení času mimo 
budovu školy je nejvhodnější přestávka dlouhá, která trvá dvacet 
minut. Děti si to ani neuvědomují, ale odreagování od soustředě-
ní při výuce je hlavním cílem přestávek. Neorganizované, pouze 
usměrňované, různorodé činnosti během přestávky nahrazují ně-
kdy dlouhé sezení v  lavici. Díky pohybu dochází k  uvolnění svalů 
a k  relaxaci v oblasti pozornosti. Na děti jsou během výuky často 
kladeny vysoké nároky. Měly by se soustředit a pracovat bez vět-
ších prostojů 45 minut. Zejména v první třídě to samozřejmě není 
v jejich silách. A tak i během vyučovací hodiny je nutné zařazovat 
relaxační chvilky pro krátký odpočinek a načerpání nových sil. 

Dodržování důležité funkce přestávek je v současné době pan-
demie velice složité, protože jsou z  různých důvodů ve  vnitřních 
prostorách školy zakázány pohybové aktivity. Pokud je hezké počasí 
nebo napadne první sníh, prodloužíme si dlouhou přestávku a roz-
běhneme se bez roušek do zámeckého parku. Jindy zase využijeme 
k protažení a uvolnění těla náš třídní relaxační koutek. Zákaz zpěvu 
v tomto období nahradí třeba poslech příjemné relaxační hudby.

…a vyučování potom může opět a bez obav pokračovat… 

 Ivana Hájková, třídní učitelka 1.B
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Y JeSLIČKY ORANGeRY – U MeDVÍDKŮ
Jak se máme po Novém roce? Pomalu plná třída nových medvíďat. Tak jako vždy, začátky plné rozbouře-
ných emocí. Ale nebojme se nic, to zvládneme, protože se máme rádi, a protože jsme kamarádi.

Leden se nesl ve  znamení spousty napadaného sněhu. S  dětmi jsme si vysvětlili, jak se pořádně 
obléct na ven, abychom byli zdárně připraveni na zimní radovánky. Postavili jsme tolik sněhuláků, ko-
lik jsme jen dokázali. Ale už se moc těšíme na lepší počasí, aby vycházky nebyly tak jednotvárné, jako 
v těchto posledních namrzlých dnech… klouzali jsme a klouzali, brodili se sněhem anebo jsme zmokli 
a byli zoufalí z toho omezeného pohybu. Takže sluníčko „Vylez už!“.

Oblíbenou „literaturou“ se staly knihy všem dobře známé „Minipedie“, které jsme dostali od Ježíška, 
takže v nich stále listujeme a neúnavně poznáváme a opakujeme barvy, tvary, roční období, jídlo, zvířát-
ka, oblečení, dopravní prostředky, tělo, les i zahradu.

Měsíc únor nám naopak začal velkou oblevou a my jsme částečně mohli odhodit tlusté rukavice. Hned 
první týden jsme se byli podívat, jak vypadá takový „Plážový den“ (Beach day) u nás ve školce. Pluli jsme 
v lodi, opalovali se, poslouchali hudbu a tancovali. Druhá polovina měsíce února přinesla mezi Medvídky 
téma sv. Valentýn, kdy jsme si společně vyrobili papírové medvídky pro maminky a tatínky, abychom jim 
dokázali, že přestože trávíme spoustu času v jesličkách, to oni jsou ti nejdůležitější v našich životech.

Za jesličky Orangery přeji krásný zbytek bílé a pohodové zimy.
 Bc. Lucie Tréglová

Leden a únor 2021 ve školce ORANGeRY
Vánoční prázdniny jsou za námi a my se opět vracíme do školky. První týden jsme si pověděli všechny vá-
noční zážitky a nosili do školky ukázat kamarádům své nové hračky, abychom si s nimi mohli společně za-
hrát. Letošní největší úspěch u dětí měl robot na ovládání, který dokonce dětem dával zajímavé hádanky. 

Leden se ve školce nesl tématem „Bude zima, bude mráz“. Děti se na dopoledních procházkách ra-
dovaly z  napadaného sněhu a  nechyběla ani pořádná koulovaná. S  dětmi jsme projezdili tolik kopců 
a společně postavili tolik sněhuláků, co jsme v parku zvládli ani nedokázali spočítat.

První únorový týden se u nás ve všech třídách konal všemi vychvalovaný „Plážový den“(Beach day). 
Děti dorazily v plavkách a byly vybavené nejrůznějšími plážovými doplňky. Ve třídě Tygříků si krom vý-
roby plážového drinku, natírání krémem (masáž zad), či tanečků, vyjely na plavbu lodí po moři a zažily 
krásná dobrodružství. Únor byl u nás také měsícem povolání. Děti se během tohoto měsíce ujistily, že 
ze všech zaměstnání je hasič, policista a popelář to nejlepší. Dále se pro starší děti konal multikulturní 
program zaměřený na Rusko a Ukrajinu. Dětem byla kultura těchto zemí přiblížena vyprávěním pohádek 
a výtvarnými aktivitami, které si mohly zpracovat pomocí tradičních technik a materiálů z dané země.

Ve školce jsme nezapomněli oslavit ani „Srdíčkový den“, kdy jsme všichni dorazili do školky v růžovém 
a červeném oblečení a hráli Valentýnské hry. Maso-
pustní úterý naopak zvalo ke karnevalu v tradičních 
kostýmech a aktivitami s tématem spojené. 

Za  školku Orangery děkuji všem rodičům, kteří 
se podíleli na charitativní sbírce pro Klokánek Štěrboholy. Společně věnujeme mnoho 
krásných hraček, oblečení, knih a kreslících potřeb.

   Vřelé pozdravení za tým Orangery Jiří Svačina
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výkladu přenechat otěže někomu jinému s pocitem, že další dopl-
nění už není třeba.

V únoru jsme mimo tradičních akcí (Valentýn, Masopust, Malá 
technická univerzita) oslavili ve  spolupráci s  jednou z  našich ma-
minek čínský Nový rok. Vše, co nelze realizovat ve škole, přenášíme 
do  online prostoru – workshopy, zápisy, projektová vyučování… 
Místo ukázkových lekcí jsme natočili video, kde členové rodiny 
Orangery jednak popisují nejen principy naší školy, ale nechávají 
diváka nahlédnout i do interiérů a výuky. Video můžete shlédnout 
na našich webových stránkách nebo na FB. Věříme ale, že alespoň 
část z naplánovaných akcí uskutečníme tradičním způsobem a spo-
lečně se potkáme u nás ve škole nebo na naší zahradě.

 Za ZŠ Orangery Mgr. Barbora Honzíková

Základní škola ORANGeRY
Do nového roku jsem si pro nás přála co nejméně „lockdownů“. To 
jsem ale netušila, v jaké formě se mé přání splní. Že nebudou dal-
ší „lockdowny“, ale bude jeden nekončící. Jak se ale zpívá v  jedné 
písni našich kolegů učitelů z České Třebové, „učíme dál“. Mimo to 
se ale účastníme seminářů a  školení, abychom naši online výuku 
udělali co nejzajímavější. Například jsme mezi 3. a 4. vyučovací ho-
dinu zařadili 15minutové intenzivní cvičení. Zvyšujeme tak žákům 
a učitelům kondici fyzickou i psychickou. První a druhý ročník sice 
chodí do školy, ale zde je potřeba uzpůsobit výuku permanentnímu 
nošení roušek a  zakázané hudební a  tělesné výchově. S  tím nám 
pomáhají různé aktivity pořádané Oázou Dolní Počernice. Nedá 
mi, abych zde ještě jednou nezmínila výstavu betlémů, která byla 
komentovaná, doplněná pracovním listem a na jejímž konci si děti 
upekly chlebové placky. Nestává se mi často, že bych mohla během 
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Rok s rokem se sešel
Oáza má za sebou rok práce. Možná je to kvůli covidovému období, 
které nás postihlo, možná kvůli něčemu jinému, ale setkal jsem se 
s otázkami, co je vlastně náplní naší organizace a co vlastně děláme 
v době, kdy jsou veškeré kulturní akce pozastaveny.

Chceme veřejnosti zprostředkovat naši výroční zprávu, ve které 
uvidíte, na čem všem jsme pracovali. A vězte, že toho nebylo málo. 
Dlužno také říci, že jsou i akce, které nakonec neproběhly, i když jsme 
je připravovali. Doba byla nejasná. Nikdy jsme si nebyli jistí, zda akci 
budeme moci uspořádat, ale do poslední chvíle jsme museli praco-
vat tak, že bude. V nelehké době jsme chtěli, abyste se především 
Vy – občané Dolních Počernic – mohli odreagovat, zapomenout 
na běžné starosti. Tím, že jsme některé akce přesouvali nebo dokon-
ce rušili, nám práce neubyla. Naopak. Připravovat kulturní akce v ně-
kolika variantách, předjímat, který stupeň PSA asi bude, co budeme 
smět a co už ne, nebylo jednoduché. Náš entuziasmus naštěstí ne-

Výstava betlémů a vzdělávací program „Jak věci pracovaly“
Na výstavě betlémů mohli účastní-
ci shlédnout 25 betlémů z různých 
částí ČR, různých velikostí a  růz-
ného provedení. Největší zájem 
byl o  ten dolnopočernický, který 
vyrobila paní Vavroušková. Mimo 
to jsme natočili virtuální prohlídku 
výstavou Betlémů.

Dlouho jsme přemýšleli, jak 
propojit výstavu betlémů s naším 

muzeem. Jak dětem přiblížit dobu, kdy žily jejich prababičky a ba-
bičky. Jak dětem ukázat věci z muzea, které vlastně už neznají. 

Vymysleli jsme pro děti vzdělávací program, kde budou moci 
na věci sahat hledat a vyrábět. 

Pro děti jsme připravili 5 stanovišť:
První stanoviště bylo v  infocentru, kde byla výstava betlémů. Zde 
se děti dozvěděly příběh Ježíška. Děti ukazovaly, kde jsou jesličky, 
chlév, kometa. Hledaly zvířátka a členy sv. rodiny. 

Druhé stanoviště bylo na  chodbě. Zde děti poznávaly rozdíl 
mezi senem a slámou. Dále viděly cestu, jak se z obilí stala mouka.

Třetí až páté stanoviště bylo v muzeu a  na dvoře muzea. Zde 
se většinou děti rozdělily na dvě skupiny. První vyráběla chlebové 
placky a pekla je na peci a druhá dál prozkoumávala taje našeho 
muzea (hoblovala dřevo, běhaly v  dřevákách, mlely kávu, praly 
v neckách a nejzábavnější byla jízda na trakaři). 

Když chlebovou placku slanou nebo sladkou snědly obě skupi-
ny, děti dostaly upomínkovou magnetku našeho muzea a pracovní 

list, aby si ve škole nebo školce mohly zopakovat, co se dověděly.
Velice nás překvapil veliký zájem. Naše přednášky navštívilo 19 

tříd ze ZŠ a MŠ Orangery, Lesní klub Hájena, ZŠ Dolní Počernice a ZŠ 
generála Janouška Černý Most, více jak 190 dětí.

V místním muzeu jsme byli se školou několikrát, ale doposud jsme 
byli stran informací odkázáni na  vlastní přípravu a  zdroje. Jaké 
bylo naše překvapení, když se hned u  vchodu dětí ujal pan Král 
a ze mě se rázem stal prostý návštěvník. Během poutavého výkla-
du jsme si prošli cestu chleba až k  ochutnání vlastnoručně upe-
čených chlebových placek. Místní průvodce nám ochotně zodpo-
věděl všechny dotazy a  trpělivě vysvětloval funkce jednotlivých 
předmětů. Komplexně zpracovaná výstava Betlémů byla vlastně 
jen třešničkou na dortu. Upřímně doufám, že podobných výstav 
bude naše muzeum pořádat více, neboť nyní už víme, na  jaké 
zpracování se můžeme těšit.
 Mgr. Barbora Honzíková, učitelka ZŠ Orangery

V  předvánočním čase jsme navštívili infocentrum v  Dolních Po-
černicích. Mávnutím kouzelného proutku jsme se ocitli v minulém 
století. Teplo z kachlových kamen, vůně pečených placek, vánoční 
výzdoba a  betlémů tolik, že jsme nevěděli, který si dřív prohléd-
nout. Ještě, že nás výstavou provázel sám pan Král. Ukázal nám 
nářadí a náčiní, které používali naši pra pra předci a co se skrývá 
v  betlémech. Ze všeho nejlepší ale byly vlastnoručně vyválené, 
na kamnech pečené a medem či solí ochucené placky. Celý pro-
gram se nám moc líbil a těšíme se na další.
 Mgr. Jolana Lukášová, ZŠ Dolní Počernice

zlomilo ani to, když jsme akci, do jejíž organizace jsme vložili hodně 
sil, museli rušit, nebo hledat náhradní termín pro její pořádání.

Vězte, že pro nás je vždy nejsilnějším momentem, když je o náš 
program zájem, přijdete Vy a vidíme na Vašich tvářích radost. Bu-
deme rádi, když toto těžké období budeme mít všichni za  sebou 
a budeme se moci společně naživo setkávat. 

Pro Ty, kteří nás ještě neznají, nebo Vás, kteří nejste rozhodnutí, 
že kultura v místě bydliště stojí za to, uveřejňujeme odkaz na naši 
výroční zprávu, která je jakýmsi ohlédnutím za uplynulým rokem. 
http://www.oazadopo.cz/výroční-zpráva

Doufáme, že i Vy uvidíte, že si Oáza vedla dobře, a zakomponu-
jete její akce do  svého programu. Budeme za  to vděčni. Budeme 
rádi, když se v  tomto roce již budeme moci vídat. Bude nás hřát, 
když Vám budeme moci dělat radost.
 Tomáš Král, ředitel příspěvkové organizace Oáza
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