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toto číslo DPZ se vám dostane do ru-
kou těsně před komunálními volbami 
do zastupitelstev měst a obcí. Nerad 
bych obšírně hodnotil, co se v  po-
sledních čtyřech letech v  naší MČ 
událo, na to je ještě čas. Nicméně, vy 
sami dokážete nejlépe posoudit, jak 
naše samospráva, a  nakonec i  úřad 
naší MČ pracovaly. Pokud budete 
chtít vyjádřit svoji spokojenost či ne-
spokojenost s  tím, jak to v  naší MČ 
funguje, máte opět po čtyřech letech 

příležitost jít k volebním urnám a volit 15 členů zastupitelstva s pře-
svědčením a nadějí, že dáváte své hlasy lidem, kteří odvedou v dal-
ších čtyřech letech práci podle vašich představ.

Já bych rád s koncem volebního období 2018–22 konstatoval, 
že jsem byl s prací končící samosprávy spokojen i když naše jednání 

ú
v

o
d

n
ík vážení spoluobčané,

Jednání Rady MČ PRaha - dolní PoČeRnice
RMČ Praha - dolní Počernice na svých jednáních v období  
28. 6. do 2. 8. 2022 m.j. 

schválila
-  úpravy rozpočtu MČ na r. 2022
-  stavební úpravy na objektech a komunikacích ve správě MČ
-  objednávku na výstavbu hřiště pro minitenis a badminton
-  dodatek č.4 s pojišťovnou Kooperativa, a.s.
-  smlouvy na pronájem bytových prostor ve správě MČ
-  vypsání VZMR na grafické zpracování Dolnopočernického  

zpravodaje

souhlasila s
-  přijetím finančních darů pro MČ a její příspěvkové organizace
-  žádostmi na stavební úpravy objektů soukromých vlastníků
-  omezením provozu Komunitního centra Jako doma po dobu  

letních prázdnin
-   úhradou vstupenek pro seniory na návštěvu hradu Švihov

vzala na vědomí
-  dokument „Rozvoj linek PID v Praze 2022–2032“
-  zprávu o činnosti KC Jako doma za 06/2022
-  zprávu o  hospodaření příspěvkových organizací MČ za  období 

1-6/2022
-  zápisy z jednání komisí RMČ a RR DPZ

někdy „drhnula“, ale vždy to bylo ku prospěchu věci slyšet názory 
druhých a ujasnit si pohled na mnohdy obtížné záležitosti a rozho-
dovat o nich. K tomu, aby samospráva měla jasnou představu a vo-
dítko, jak ve volebním období pracovat, slouží Strategický plán (dále 
jen SP), který má naše MČ zpracovaný do konce letošního roku. Je 
prakticky nutnost, neřkuli povinnost pro novou samosprávu, vypra-
covat nový SP. Při prohlížení starého SP jsem si uvědomil, že mnoho 
našich cílů bylo splněno, mnohé se musí změnit a je třeba vytyčit si 
cíle nové. Jen tak v rozvoji naší MČ neustrneme, a ač se to může zdát 
někomu zbytečné, tak SP je přesně tím dokumentem, který udrží 
novou samosprávu ve střehu a usnadní jí její další čtyřletou práci.

Závěrem bych rád poděkoval všem našim zastupitelkám a za-
stupitelům za jejich práci v uplynulém volebním období a také vám, 
občanům Dolních Počernic, za  angažovanost ve  veřejném životě, 
za kritické připomínky a někdy i pochvalná slova.

 Zbyněk Richter, starosta

Prezident ČR vyhlásil dne 13. 4. 2022 termín obecních voleb na 23. 
a  24. září 2022. V  těchto dnech se uskuteční volby do  Zastupi-
telstva městské části Praha – dolní Počernice a současně také 
do Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Nynější zastupitelstva schválila pro příští čtyřleté volební obdo-
bí v  jednom volebním obvodu počet svých členů takto: 15 členů 
pro Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice a 65 členů pro Zastu-
pitelstvo hl. m. Prahy.

Volby do Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice 
a hlavního města Prahy

Oprávněným voličem v  těchto volbách je každý občan České 
republiky, jenž alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 
let, není omezen ve výkonu volebního práva a je přihlášen k trva-
lému pobytu na území městské části. Na rozdíl od parlamentních 
voleb ale není možné volit na voličský průkaz mimo místo svého 
trvalého pobytu. Totéž však platí i pro občany jiných členských zemí 
EU, kteří mají potvrzení o přechodném pobytu na území nebo mají 
povolení k trvalému pobytu.

Jednání ZMČ PRaha – dolní PoČeRnice
ZMČ Praha - dolní Počernice na  svém 24. zasedání dne 27. 6. 
2022

schválilo 
-  doplnění námitky ZMČ k vypořádání připomínky č. 2909637 no-

vého Metropolitního plánu HMP (jihovýchodní část Dolních Po-
černic)

požadovalo
-  zapracovat ve smlouvě o spolupráci se spol. Sekyra Group, a.s. její 

nefinanční plnění

vzneslo připomínku
k návrhu nového Metropolitního plánu HMP s požadavkem vymezit 
území pro výstavbu střední školy na pozemku parc.č.1497/2 v k. ú. 
Dolní Počernice.

Upozorňujeme zájemce o  podrobnější informace z  jednání RMČ 
a ZMČ, že úplné zápisy z těchto jednání jsou uveřejněny na webo-
vých stránkách MČ Praha – Dolní Počernice a  v  písemné podobě 
jsou dostupné na úřadu MČ nebo v kanceláři starosty.

 Kancelář starosty
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Na území MČ Praha – Dolní Počernice jsou zřízeny dva volební 
okrsky se sídlem:

Okrsek č. 30001 – Mateřská škola DUHA, Svatoňovická 587, Pra-
ha 9 – Dolní Počernice

Okrsek č. 30002 – Úřad MČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 
10, Praha 9 – Dolní Počernice

Bližší informace k těmto volbám jsou k dispozici na stránkách 
MV ČR https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-
-obci-a-senatu-2022.aspx.

daniela novotná, oddělení přestupků a správních agend, tel. 
281 021 094

Jak SPRávně voliT
Po čtyřech letech se budou v září znovu konat volby do obecních 
zastupitelstev. Ze všech voleb, které v  České republice probíhají, 
jsou ty komunální z pohledu systému těmi nejsložitějšími. Myslím, 
že tedy nebude na škodu si vyjasnit, jak v  těchto volbách vlastně 
volit a správně označit.

V  těchto volbách budeme volit členy zastupitelstva do  naší 
městské části a zároveň zastupitele do Zastupitelstva hlavního měs-
ta Prahy (ZHMP). V některých volebních okrscích budou tyto volby 
zároveň spojeny s volbou části nových senátorů, našeho volebního 
okrsku se to netýká. 

Občané naší městské části obdrží tedy dvoje volební lístky – 
s kandidáty do zastupitelstva do naší městské části pro zvolení 
15 zastupitelů a  s  kandidáty do  ZhMP (tzv. „velké Prahy“), kde 
je počet volených kandidátů 65. Systém voleb do ZHMP je stejný 
jako do naší městské části. 

Místo kroužků hrají v komunálních volbách hlavní roli kříž-
ky. volič si může vybrat mezi křížkováním celé volební strany 
nebo dát hlas pomocí křížků jednotlivým kandidátům. obě 
možnosti lze také kombinovat.

Volič má tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva (tedy u nás vo-
líme patnáct zastupitelů). Pokud označí více kandidátů, je jeho 
hlasování neplatné.

Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům 

stejné strany, hlas je platný pouze pro volební stranu, pro vybra-
né kandidáty se křížky nepočítají. 

Volič ale může zakřížkovat jednu volební stranu a další kříž-
ky udělit kandidátům jiných stran. V tomto případě se odečítá 
počet hlasů daný jiným kandidátům než zvolené straně od konce 
kandidátky. Například, pokud má strana 15 kandidátů a volič tuto 
stranu zakřížkuje, ale zakřížkuje zároveň šest kandidátů z jiné stra-
ny, získá hlas jen prvních 9 kandidátů ze strany, která od  voliče 
získala křížek.

náSlednÉ RoZdělení MandáTŮ 
Nejprve se sečtou hlasy, které dostala strana jako celek s těmi, které 
dostali jednotliví kandidáti. Následně se vyřadí strany a uskupení, 
které nezískaly alespoň 5 % z přidělených hlasů.

Nastane-li situace, že stanovenou procentuální hranici nepře-
kročí minimálně dvě volební strany, hranice se snižuje do té doby, 
dokud se tak nestane. Procentuální hranice se snižuje také v přípa-
dě, že není obsazena v zastupitelstvu minimálně polovina mandá-
tů. K procentuální hranici se nepřihlíží pouze v případě, že v dané 
obci je podána pouze jedna kandidátní listina, což u  nás neplatí, 
jelikož zde kandiduje více uskupení. (K rozdělení mandátů mezi vo-
lební strany, které překonaly stanovenou hranici, se využívá poměr-
ný volební systém v podobě D’Hondtova dělitele). 

Na závěr je nutné ještě určit, kdo z kandidátů získá mandát v za-
stupitelstvu. To určují preferenční hlasy, které se počítají tak, že se 
celkový počet hlasů, které daná strana získala, vydělí počtem jejích 
kandidátů. Má-li některý kandidát nejméně o 10 procent více hlasů, 
než je takto stanovený průměr hlasů strany, poskočí v kandidátní 
listině na první místo. Pokud je kandidátů s takovým ziskem hlasů 
více, rozhodují počty hlasů, při jejich rovnosti rozhoduje původní 
pořadí na kandidátce.

v komunálních volbách nelze volit na voličský průkaz. Po-
kud tedy chcete volit zastupitele ve své obci, je nutné se v době 
voleb nacházet v místě svého trvalého bydliště.

 Zpracoval Martin Šíla

oprava pomníku padlých v i. světové válce
Vážení spoluobčané,

v  současné době probíhá oprava pomníku, který byl v  r. 1925 po-
staven na počest dolnopočernickým občanům padlým v I. světové 
válce. Naše MČ obdržela na tuto akci dotaci od Ministerstva obrany 
s povinností uhradit 20% podíl celkové částky. Pro opravu pomníku 
byla vysoutěžena fi rma Kamenosochařství Pánek s.r.o., která u nás již 
provedla některé práce, např. sochu sv. J. Nepomuckého, která stojí 
na  nádvoří pivovaru, přemístila Mariánský sloup do  prostoru před 
budovu úřadu a další menší práce.

Při rozebírání schodišťových stupňů pomníku, byla nalezena 
kovová skříňka, jejíž obsah však nedává naději, že se po téměř sto 
letech dozvíme, co nám naši předkové chtěli sdělit.

V  této souvislosti jsem kontaktoval archeology, památkáře, 
Archiv hl. m. Prahy a  Muzeum hl. m. Prahy. Vždy jsem se setkal se 
vstřícným přístupem a ujištěním odborné prohlídky obsahu skříňky, 
kterou máme zatím uschovanou v doporučených podmínkách.

Po zajištění průzkumu skříňky a dalších okolnostech v souvislosti 
s opravou pomníku vás budeme informovat.

 Zbyněk Richter, starosta
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1. dvě oblasti s dopadem na životní prostřední v obci 
V červnu 2022 se naše zastupitelstvo sešlo dvakrát k problema-

tice Metropolitního plánu. První jednání 6. června navrhla rada, dru-
hé 27. června jsme iniciovali v kruhu přátel Dolní 2018 s ohledem 
na vývoj kolem dálnice D0. 

Metropolitní plán, jako nový územní plán hl. m. Prahy, je doku-
ment, který na mnoho let zásadním způsobem ovlivní život všech 
Pražanů. Z hlediska Dolních Počernic obsahuje několik problema-
tických míst. V rámci jednání zastupitelstva jsme se zaměřili na dvě 
oblasti s největším dopadem na životní prostředí v obci. Jedno v se-
verní části na  katastru Dolních Počernic (na Vinici) a  jedno v  jižní 
části na katastru Dubče a Běchovic (u dálnice). 

Na  Vinici se jednalo o  udržení zelených ploch mezi dálnicí 
a areálem bývalých výzkumných ústavů a u dálnice, resp. severně 
od  Štěrboholské spojky, o  udržení nezastavitelného území Dolní 
Počernice jih podle platného územního plánu na  katastru Dubeč 
(včetně pásu izolační zeleně) podle platného územního plánu. 

V obou případech se k našim návrhům připojili i kolegové z ji-
ných stran politického spektra. Oba návrhy byly odsouhlaseny. 

2.  ochrana dolních Počernic v  přechodové oblasti dálnice d0 
mezi úseky SokP 510 a 511

V  polovině června byla zamítnuta odvolání v  územním řízení 
dálnice D0 SOKP stavba 511 a přiblížilo se tak nebezpečí, že Dolní 
Počernice budou vystaveny rasantnímu zvýšení intenzity dopravy 
se všemi s tím spojenými riziky pro životní prostředí. V souvislosti 
s  Metropolitním plánem bylo proto nutné přijmout odpovídající 
opatření. 

Na východní (Běchovické) straně dálnice D0 v přechodové ob-
lasti úseku SOKP 511 a 510 je vůči stávající obytné zástavbě Běcho-

vinice a dálnice – dvě kritické oblasti 
Metropolitního plánu pro dolní Počernice

vic stabilizován široký nezastavitelný pás zeleně, v kterém je pro-
jektován mohutný protihlukový val. Na západní (Dolnopočernické) 
straně přechodové oblasti obou úseků dálnice D0 nejsou vytvořeny 
podmínky pro ochranu obytné zástavby Dolních Počernic žádné. 
Přitom rozsáhlá obytná zástavba Pražské developerské společnos-
ti na pozemku hl. m. Prahy bude realizována v obdobné blízkosti 
od  dálnice jako obytná zástavba Běchovic. Na  Dolnopočernické 
straně je v Metropolitním plánu navržena zastavitelná plocha s pro-
dukčním využitím, což je s vytvořením protihlukového valu neslu-
čitelné. 

Na nutnost řešit ochranu přechodové oblasti úseku SOKP 510 
a 511 jsme v průběhu letitých jednání o silničním okruhu opakova-
ně upozorňovali, a dosud k žádnému pokroku nedošlo. Nyní byla 
poslední příležitost zasáhnout do Metropolitního plánu a zabezpe-
čit stejné podmínky ochrany pro Dolní Počernice, jaké mají Běcho-
vice. Podmínkou řešení je zmenšení zastavitelné rozvojové plochy 
s produkčním využitím na katastru Běchovic.

S  tímto odůvodněním jsme požádali o  mimořádné svolání 
zastupitelstva, které se s  operativní občanskou podporou sešlo 
27. června. Pro jednání jsme připravili návrh usnesení, který kromě 
problematiky protihlukového valu, obsahoval i  doplnění výškové 
regulace a odůvodnění závěrů. 

Zastupitelstvo návrh v celém rozsahu jednomyslně přijalo. Jsme 
rádi, že naše analytická práce byla zhodnocena, a děkujeme všem 
za závěrečnou součinnost.

Přijaté usnesení Z24/1, které jsme pro jednání 27. června při-
pravili, je značně rozsáhlé a nebylo jej možno v Dolnopočernickém 
zpravodaji v  plném znění publikovat. Najdete jej na  webových 
stránkách MČ Praha – Dolní Počernice: https://praha-dolnipocerni-
ce.cz/zapisy-usneseni-ze-zasedani-zmc. 

Protihlukový val Běchovice - situace; zdroj Odbor investiční MHMP  
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3. Ustavení zástupce veřejnosti k podání námitek 
Pro samosprávy malých městských částí jsou někdy požadavky 

vůči magistrátu, které snižují obchodovatelnost pozemků ve vlast-
nictví hl. m. Prahy, obtížně prosaditelné. Týká se to obou sledova-
ných oblastí a  Dolní Počernice nejsou v  tomto směru výjimkou. 
Na „velké radnici“ jsme závislí v mnoha ohledech, například fi nanč-
ně, což možnosti dalšího vývoje jednání po linii ofi ciálních struktur 
značně vymezuje. 

Existují však možnosti, jak samosprávu městské části nezávisle 
podpořit. Projednání Metropolitního plánu je upraveno zákonem. 
Může se ho zúčastnit nejen městská část, ale také široké spektrum 
fyzických a právnických osob. To nás vedlo k rozhodnutí v maximál-
ní míře současné konzistentní stanovisko zastupitelstva městské 
části posílit. Motivovali jsem řadu spoluobčanů k podání individuál-
ních připomínek a do veřejného projednání jsme zabezpečili v uve-
dených dvou oblastech vstup tzv. zástupce veřejnosti. Tuto roli jsme 
nabídli občanům Dolních Počernic skrze Sdružení pro Místní Sprá-
vu (SMS), kteří se do připomínkového řízení sami zapojí. 

Nabídka SMS byla ve  velké míře využita, zákonem stanovená 
kvóta zmocnitelů v obou případech naplněna, a tak SMS v zastou-
pení veřejnosti podalo dne 30. června 2022 Odboru územního roz-
voje Magistrátu hl. m. Prahy námitky pro oblast Vinice i dálnice. 

Všem, kteří se akce zúčastnili, je text věcně shodných připomí-
nek znám. Pro ty, kteří se zúčastnit nemohli, je úplné znění obou 
dokumentů včetně výřezu situace Metropolitního plánu a odůvod-
nění dostupné na  webových a  FB stránkách Sdružení pro Místní 
Správu www.sms3000.cz a @sms3000.cz. 

Z prostorových důvodů nebylo možno podané dokumenty pu-
blikovat, a  proto informativně uvádíme alespoň znění podaných 
námitek:

a) pro oblast „Vinice“: 
Požaduji, aby v  oblasti severně od  stávající obytné zástavby MČ 

Praha-Dolní Počernice byla zastavitelná rozvojová plocha s  komerč-
ním využitím 413/623/2326 (08) zrušena a aby byla řešena jako plocha 
nezastavitelná umožňující zalesnění. 

b) pro oblast „dálnice“: 
Požaduji, aby:  
v oblasti severozápadně od napojení Štěrboholské spojky na dál-

nici D0, která je vymezena komunikacemi Štěrboholská spojka, dálnice 
D0, ul. Českobrodská, ul. Národních hrdinů: 

1.  v katastrálním území Dubeč 
1.1  zůstal zachován rozsah nezastavitelných ploch dle platného 

Územního plánu hl. m. Prahy z roku 1999 (dále jen ÚP) 
1.2  zůstalo zachováno funkční využití ploch dle ÚP, resp. aby zů-

staly zachovány plochy vyhrazené pro zeleň v rozsahu dle ÚP, 
umožňující vybudování protihlukového valu doplněného po-
rostem 

 (poznámka: odmítám řešení rozvojové plochy 
 ozn. 415/191/4107 (04) 25/10/5 55-35)

2. v katastrálním území Běchovice 
 byla zmenšena zastavitelná rozvojová plocha s produkčním 
využitím. 413/628/2155 (08) tak, aby podél západní strany dálnice 
D0 resp. podél západního napojovacího pruhu a sjezdu byla vyhra-
zena stejně široká nezastavitelná plocha pro izolační zeleň umož-
ňující vybudování protihlukového valu doplněného porostem 
na ochranu obytné zástavby v Dolních Počernicích, obdobně, jako 
na východní straně Metropolitní plán chrání obytnou zástavbu MČ 
Praha - Běchovice. 

4. Zabezpečení dalšího postupu městské části
V závěru našeho zastupitelského mandátu uvažujeme v uvede-

ných dvou strategických oblastech územního rozvoje o zabezpeče-
ní takového postupu městské části, který by nebyl poplatný výsled-
ku zářijových komunálních voleb. Určité možnosti poskytuje právo 
petiční. Smysl a šanci na úspěch by takováto případná aktivita měla 
ale pouze za předpokladu, že by získala širší podporu napříč poli-
tickým spektrem a nikoli pouze podporu našich příznivců. Důležité 
by bylo také zapojení těch, kteří se běžně politického života v obci 
neúčastní. Prosíme proto, zda byste se nad možností lokální spolu-
práce zamysleli a případně nás informovali na adrese sms.praha@
seznam.cz. Uvedené řešení v oblasti Vinice a u dálnice je v zájmu 
nás všech. 

 Za tým Dolní 2018 Pavel Vermach, 
 zastupitel, předseda Sdružení pro Místní Správu 

obratiště autobusů nově
Během letních měsíců došlo k rozšíření autobusového obratiště U Konečné. Rozšíření umožní odstav dvou kloubových a dvou normál-
ních autobusů DP jako náhrada za snížení počtu stání na druhé koncové stanici linek u metra Palmovka. Nemění se provedení vjezdu 
a výjezdu k Českobrodské ulici, ani řešení zastávky pro projíždějící linky v Českobrodské směrem na Běchovice. Kapacita linek se zatím 
nemění, linka č. 110 opět vyjíždí a zajíždí do zastávky Dolní Počernice, počty spojů budou pravděpodobně zvýšeny až po výstavbě 
Bytového souboru Dolní Počernice. Součástí stavby je zřízení nového sociálního zařízení pro řidiče DP. Nová výsadba bude řešena 
s Magistrátem hl. města dle plánované výstavby Bytového souboru. 
 Mgr. Jan Šroubek
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Mgr. Tomáš v. F. Jirsák, kdU-ČSl
Byla to moje první zkušenost v ZMČ a byl jsem jí 
zaskočen a zklamán. Mrzelo mě, že naše jednání 
často ovládaly emoce, osobní antipatie a animo-
zity a věcný obsah se pak téměř vytrácel. V ZMČ 
pracovalo několik velmi činorodých a pracovi-
tých lidí, kteří všichni chtěli přispět ke zlepšení 

života v naší obci, ale mnohdy se spolu nedokázali nejen dohod-
nout, ale ani smysluplně diskutovat. Mnoho energie tak vyšlo na-
zmar. To jsem se snažil mírnit a usilovat o plodnou diskusi a hledá-
ní konsensu. Úspěšnější jsem byl ve snaze o větší informovanost 
a  zapojení občanů při zásadních rozhodováních (nová škola, 
nová městská zástavba). Z rodinných důvodů bohužel letos ne-
kandiduji. Přeji novému ZMČ konsensuálnější jednání!

Phdr. drahoslava kráčmarová, Ph.d., 
dolní 2018
Do  zastupitelstva jsem se dostala zkraje roku 
2020. Záhy na to propukla v celé zemi pandemie. 
Jsem ráda, že jsem jako členka krizového štábu 
mohla pomoci v tak náročné době. Radost mám 
i z této ankety mezi zastupiteli, kterou jsem inici-

ovala a která se osvědčila jako pravidelná rubrika zpravodaje a  je 
viditelnou stopou za  mým působením v  redakční radě. Celkovou 
spokojenost mi ale kazí vědomí, že se mi opakovaně nepodařilo 
přesvědčit většinu zastupitelů k tomu, aby šlo v zápisech z jedná-
ní zastupitelstva zjistit, jak který ze zastupitelů hlasoval. Vadí mi, že 
se takto principiální záležitost nepodařilo dát do pořádku. Snad se 
v  příštím volebním období v  novém složení zastupitelstva najde 
k tomuto kroku vůle.

ing. Miloslav král, odS
To, jak jsme pracovali v uplynulém volebním ob-
dobí, zhodnotí naši voliči v následujících volbách. 
Jsem přesvědčen, že úkoly, které jsme měli ve vo-
lebním programu, se nám podařilo z  větší části 
splnit.

Dokončili jsme rekonstrukci Zámeckého par-
ku, vybudovali Komunitní centrum pro seniory, zahájili výstavbu 
Klubu mládeže v č.p.26, realizovali výsadby zeleně a parkové úpravy 
v obci. Ve spolupráci s PO OÁZA a Komunitním centrem jsme pro 
naše občany uspořádali mnoho kulturních a  společenských akcí. 
Finančně jsme podporovali spolkovou činnost v naší MČ.

ing. Tomáš Jílek, odS
První, co mě při ohlédnutí za uplynulým volebním 
obdobím napadne, je pandemie koronaviru, kte-
rá znamenala velké komplikace. Přesto se podaři-
lo pokračovat v přípravě a realizaci řady projektů 
– namátkou dokončení rehabilitace zámeckého 
parku, III. etapa parku U Čeňku, stavby technické 

ZaSTUPiTelÉ odPovídaJí
Jak hodnotíte uplynulé volební období v naší 
městské části a svoji práci v zastupitelstvu?

JUdr. Petr kšáda, STan
V  našem zastupitelstvu jsou dva tábory, které 
vystupují proti sobě. Já jsem v  právě končícím 
volebním období stál mezi těmito proudy. Nebyl 
jsem závislý ani na  jednom z nich. Vždy jsem se 
rozhodoval jen podle svého názoru a podle své-
ho svědomí. Jako zastupitel jsem se angažoval 
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MUdr. Pavel Boček, STan
Uplynulé volební období lze rozdělit na covido-
vé období a necovidové. v něm probíhala celá 
řada akcí stavebních, investičních, kulturních, 
osvětových atd., kdy se Rada MČ, jíž jsem byl 
členem, snažila pracovat ku prospěchu obča-
nů. V době Covidu pak byla redukovaná činnost 

a  soustředila se na  ochranu zdraví našich občanů při zachování 
běžného provozu. Osobně bych vyzvedl dostupnost lékařské péče 
v naší městské části a velmi dobrou úroveň našich školských zaříze-
ní. To, že nebylo pokročeno ve věci výstavby nové školy, jde zcela 
na vrub organizace Obecná škola a důsledky v následujících letech 
poznají hlavně občané a rodiny s dětmi.

Mgr. et Mgr. Petr hartoš, odS
Pokud školní známkou, tak „za dvě“. Mé vysvětlení:
- Naše městská část se velmi dobře vypořádala 
s pandemií i dopady války. 
- Přibyly nově opravené budovy i linky MHD. 
- Díky Oáze jsme zopakovali řadu populárních 
akcí. 

- Aktivně se řeší celá řada projektů, vč. toho obrovského na pozem-
cích Hlavního města Prahy. 
- Velká škoda = chybějící nová škola, kde jsme rukojmími jedné inici-
ativy personálně propojené s „opozičním“ subjektem. 

Jako zastupitel jsem stál za  programovým prohlášením Rady 
městské části v  čele s  úspěšným starostou Zbyňkem Richterem. 
Vedl jsem Kontrolní výbor a snažil se co nejvíce přiblížit 100 % účasti 
na zasedáních Zastupitelstva. 

Děkuji všem, kteří v září přijdou k volbám. 

ing. Jiří Falc, dolní 2018 
I  když si někdo myslí – prohlašuje, že opozice 
pouze škodí a nic sama neiniciuje..., myslím že se 
spousta věcí podařila. Bohužel základ, a to přihlá-
šení se ke svému postoji – jmenovitému hlasová-
ní, zatím neprošlo zastupitelstvem. Proč??? I tak 
se je čím pochlubit. Naposledy např. navržené 

připomínky k  Metropolitnímu plánu prošly zastupitelstvem – dě-
kuji všem.

A připomínky přijaté ke změně Z2883 týkající se DoPo JIH, kte-
rá naší MČ nepřináší nic pozitivního, se dá považovat za  úspěch. 
Za neúspěch naopak považuji mínění některých, kteří považují tzv. 
„tangentu“ za „obchvat Dolních Počernic“, a ne za řešení nepovede-
né části projektu SO511 a za pouhé zhodnocení některých staveb-
ních pozemků v DoPo JIH.

Věřím, že nové zastupitelstvo má na co navázat. 

vybavenosti (inž. sítě, komunikace). Byla zřízena organizace Oáza, 
která rozšiřuje svoje působení a v souvislosti s rek. čp. 366 zahájilo 
činnost Komunitní centrum. Loni v září proběhlo 10. Fórum Zdravé 
MČ, z něhož vzešly zásadní podněty pro zlepšení života v naší MČ. 
To jsou pozitiva, ale oproti tomu mě trápí zdržení výstavby nové ZŠ. 
Snad se podaří i tento projekt urychlit.

Svoji práci hodnotit nechci, to přísluší občanům.
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doc. Phdr. iva Poláčková šolcová, 
Ph.d., dolní 2018
Bylo to náročné, stresující, sisyfovské období: jed-
nání ZMČ rozhodně není večírek, na který bych se 
kdy těšila. Po celé čtyři roky pro mě dominovalo 
téma regulace developerského rozvoje Dolních 
Počernic, ať už bytového či komerčně výrobního. 

Ač z opozice, podařilo se mi přesvědčit ostatní ze ZMČ, aby podpo-
řili na  desítku mnou předložených usnesení. Většina z  nich se tý-
kala právě regulace územního rozvoje, kde se stavím jednoznačně 
a tvrdě proti zastavení volné krajiny sídlišti nebo výrobními halami 
a za ochranu obyvatel před hlukem, prachem a dalšími polutanty 
z  dálnic a  dopravy. Příroda a  svoboda pohybu volnou krajinou je 
pro mě tak vysokou hodnotou, že za ni s DOLNÍ hodlám večírkovat 
i další roky.

Zbyněk Richter, odS
Já mám v této věci čisté svědomí. Dělal jsem, co 
jsem mohl a uměl.

Mgr. Jan šroubek, 
PRo dolní Počernice
Myslím, že každé další volební období je více ná-
ročné. Narůstají požadavky na  naši odbornost, 
komplikují se prakticky veškeré tvůrčí a rozhodo-
vací procesy, nadto roste i  tlak na osobní odpo-
vědnost, která mnohdy přechází až ke  zkoumá-

ní trestní odpovědnosti volených orgánů. Když jsem se před lety 
rozhodl věnovat svůj volný čas rozvoji Dolních Počernic, bylo vše 
jednodušší. I když jsem vnitřně přesvědčen, že odvádíme kus práce, 
která prospívá mnoha občanům, obvykle se ozve hlavně těch něko-
lik, kterým se daná věc prostě nelíbí. Mrzí mě neshody při jednáních 
Zastupitelstva MČ. Na druhou stranu jsem rád, že se nám i v tomto 
volebním období podařilo dokončit mnoho projektů, které naši ob-
čané jistě ocení.

ing. Pavel vermach, Ph.d., 
dolní 2018
Z  pěti volebních období v  zastupitelstvu bylo 
toto poslední nejnáročnější. Po  volbách 2018 
jsme nabídli ostatním stranám sestavení obecní 
rady v poměrném zastoupení získaných mandá-
tů. Klíčoví aktéři dali přednost modelu „vládnoucí 

koalice s kontrolou opozice“, což jsme museli akceptovat. Společně 
s Drahou, Ivou a Jiřím jsme tak tvořili především názorovou rovno-
váhu vůči stranám zastoupeným v radě. 

Každá naše iniciativa byla obtížná. Nejvíc práce jsme měli s Me-
tropolitním plánem, který pro Dolní Počernice obsahuje dvě velké 
výzvy: vytvoření podmínek pro protihlukový val a zelený pás u dál-
nice a zachování volné plochy na Vinici. V obou případech se nám 
podařilo pro naše návrhy získat podporu většiny.

Petr Stránský, odS
Čtyři roky uběhly jako voda a mnohé se podaři-
lo. Není možné vypsat vše, ale výběrově zmíním 
výstavby (čp. 25, 366 – občanská vybavenost, 
na  hřbitově pomník a  kolumbárium, komunika-
ce), v rámci kultury a společenského života se ze-
jména jednalo o vybudování a provoz komunit-

ního centra a společenské akce (Den dětí i seniorů, Cyklohrátky…), 
v  oblasti životního prostředí parky, výsadba zeleně – stromořadí, 
dále podpora sportovních aktivit, řešení místní dopravy. 

všichni zastupitelé naší MČ byli osloveni, někteří nám svou 
odpověď nezaslali.

Pokud vás zaujalo vyjádření některého ze zastupitelů a rádi bys-
te získali doplňující informace, obraťte se přímo na autora příspěvku. 
Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách 

https://praha-dolnipocernice.cz/zastupitele-mc
 Redakční rada DPZ

proti tomu, aby vznikala developerská výstavba, aniž by jí předchá-
zela vyhovující dopravní obslužnost. Týkalo se to zejména výstavby 
v  lokalitě Nová Úpická, tedy developerských projektů společností 
Galstian a Central Group. Vycházím z názoru, že nejdříve je třeba vy-
řešit dopravní situaci a pak je možné stavět. Nikoliv naopak. Odmí-
tal jsem „dočasná“ řešení dopravní situace, která byla naší městské 
části navrhována. Vystupoval jsem také proti prodeji nemovitého 
majetku, pokud pro to nebyl vážný důvod, nebo se jednalo o prodej 
pod cenou. Naši práci ale musí ohodnotit jiní a ti co přijdou po nás. 
Doufám, že hodnocení tohoto volebního období bude příznivé.

Hodnotit svoji práci v zastupitelstvu nebudu, je to subjektivní. 
Zde hodnocení nechám na občanech v září. Zároveň bych rád po-
děkoval za podporu a spolupráci, všem, kteří se na společné práci 
podíleli.

Zajímá Vás další územní rozvoj Dolních Počernic? Záleží Vám na kvalitě života a zdravém životním prostředí? Zpozorněte!
Občanská iniciativa Obecná škola dolnopočernická položila všem volebním uskupením, potažmo kandidátům do Zastupitelstva 

městské části Praha – Dolní Počernice, otázky týkající se vypracování komplexní dopravní studie celé obce, urbanistické studie 
širšího centra a úprav stávajícího projektu výstavby nové Zš.

Chcete se dozvědět proč a jaké otázky jsme kandidujícím dali? Chcete znát jejich odpovědi a reakce, abyste v nadcházejících ko-
munálních volbách zvolili správně? Výsledky malé předvolební ankety najdete v polovině září na našich stránkách: 

 https://www.facebook.com/obecnaSkoladP.
 
 Za Obecnou školu dolnopočernickou Regína Novotná a Josef nožička

Anketou ke správné volbě
o Z n á M e n í
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kritická situace na lékařských pohotovostech v Praze 
aneb proč jsem se rozhodl kandidovat do Zastupitelstva HMP 

Vážení a milí čtenáři, 
nevím, zda máte nějakou zkušenost s návštěvou lékařské pohoto-
vosti v Praze, ať již dětskou, či dospělou. Myslím si, že řada z vás již 
zkušenost má, a jak vím z osobního kontaktu, resp. i z doslechu, čas-
to se jedná o zážitek ne zrovna veselý, příjemný.

Pracuji na lékařských pohotovostech více jak 20 let a situaci vní-
mám jako kritickou. A to nejen jak prostory lékařských pohotovostí 
vypadají (výjimkou snad je jen FN Motol), ale jak dostupné a rychlé 
je ošetření. 

V posledních letech není vzácným jevem, že se na pohotovos-
tech čeká až 5 hodin. To s malým dítětem, které je opravdu nemoc-
né, vůbec není žádoucí. Stejně tak pohotovosti pro dospělé, zejmé-
na traumatologické, chirurgické či ortopedické akutní ambulance, 
mají čekací doby klidně i 6 hodin.

Nejkritičtější je situace v obdobích, kdy je několik volných dní 
za sebou, např. Vánoce, státní svátky, před či po víkendu... 

O  situaci jsem přednášel již na  různých odborných kongre-
sech, resp. jsem ji opakovaně zmiňoval v médiích, či upozorňoval 
na místech tomu příslušných. Příčin je mnoho, jako první je drama-

Počty dětských LSPP v Praze

Kritická situace na LSPP

tický úbytek pohotovostí v Praze. Další příčinou jsou často zbytečné 
návštěvy pohotovostí a  LSPP (Lékařská služba první pomoci) tak 
supluje práci obvodního lékaře. Další příčinou je zrušení povinných 
služeb obvodních lékařů na LSPP.

Zajištění kvalitní a dostupné péče navíc bude mnohem nároč-
nější v několika dalších letech, protože právě dětští i obvodní lékaři 
jsou v důchodovém věku a již přesluhují.

Nejen tyto skutečnosti mne vedly ke  zvážení kandidatury 
do  Zastupitelstva hlavního města Prahy, kde bych rád, v  případě 
zvolení, pracoval ve zdravotním výboru a své poslední 4 roky ob-
čanské služby bych věnoval zlepšení nepříznivé situace, jež jsem 
uvedl v tomto článku. 

Proto bych rád poprosil naše čtenáře aby, pokud uznají za vhod-
né, mi dali svůj hlas zakřížkováním (na  kandidátní listině STAN 
na 30. místě), jelikož bez preferencí bych se do zastupitelstva ne-
dostal. Podporu mám i napříč společnostmi pro praktické i dětské 
lékaře a svou prosbu cílím i k těm, jež jsou na jiném břehu politic-
kého spektra.

Rád bych prosadil totiž věci odborné a ke prospěchu našich ob-
čanů v oblasti zdravotní péče.

Věřte, že někdy i na pohotovosti se nezastavíme dvanáct hodin, 
i když jsou případy, kdy se musíme zasmát absurditám...

 MUDr. Pavel Boček

Spadlé vrby na hrázi rybníka
Průtrž mračen dne 19. 8. 2022 způsobila značné škody v našem zámeckém parku. Kromě 
řady polámaných větví bohužel došlo na hrázi rybníka k poškození dvou staletých vrb. 
U jedné došlo k odlomení její části a druhá, u vstupu do parku, se zcela vyvrátila. Městská 
část hned druhý den přistoupila k  odstraňování škod a  spadlé stromy byly postupně 
od 22. 8. odvezeny. Poškozená vrba na hrázi rybníka bude odborně ošetřena a kontrolo-
vána, zda nepředstavuje pro návštěvníky našeho parku případné nebezpečí.
 Martin Šíla
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dolnoPoČeRnick ý UliČník 5. část
Po čtyři předchozí pokračování jsme si na stránkách našeho zpravodaje vyprávěli o původu názvu ulic, rybníků a dalších míst 
v naší městské části. na závěr našeho seriálu jsem si ponechal vyprávění o tom, jak vlastně vznikl název naší obce. Je nutno 
přiznat, že toto není historicky zcela jasné. v současné době existují tři verze o původu názvu „dolní Počernice“

První z nich uvádí pan František Kašička ve své knize „Dolní Počerni-
ce – Z dějin naší obce“, ze které si dovolím citovat:

Ve  12. století již nějaký čas nad brodem přes Rokytku existovala 
menší zemědělská osada. Vedle rychle se střídajících vládnoucích knížat 
se stále výrazněji prosazuje další privilegovaná vrstva, mající kořeny jed-
nak ve staré rodové šlechtě a jednak mezi knížecími družiníky, kteří po-
stupně získávají zeměpanskou půdu s lidmi na ní žijícími, a to jako výslu-
hu za svoje vojenské či jiné služby. Tuto společenskou vrstvu nazýváme 
„velmoži“. Jeden z příslušníků této vrstvy (jehož jméno neznáme) získal 
z knížecího majetku nejpozději v druhé polovině 12. století i naši osadu 
s okolní obdělávanou půdou. Původně možná sídlil ve dvorci přímo nad 
brodem přes Rokytku. Později on nebo některý z jeho následovníků výše 
nad starou vsí vybudoval nový sídelní dvorec a u něho staví malý román-
ský kostelík. A pravděpodobně tmavší „počernalá“ pleť nebo přezdívka 
toho neznámého majitele z řad velmožů dala osadě dnešní jméno – jed-
ná se o ves lidí „Počernových“ nebo „Počerného“.

Toliko o původu názvu naší obce z knihy pana Kašičky. Další ver-
zi o vzniku názvu najdeme ale v dějinách naší blízké sousední obce 
Horní Počernice, kde se píše toto:

Obec zmiňována jako Hořejší Počernice vznikla zřejmě kolem roku 
1000, první písemný záznam o  ní pochází z  roku 1296, který hovoří 
o zakoupení majetku pražskou rodinou Seybothovou. Původ názvu je 
vykládán dvojím způsobem – podle první verze nese připomínku rodu 
Počerniců, který snad odvozoval jméno od svého zakladatele Černíka. 
Počernicové prý původně osídlili oblast obou Počernic, když se ale po-
stupem času obě rodové větve odcizily, došlo k odlišení jejich obcí pří-
vlastky „Dolní“ a „Hořejší“. Jiná verze dává název do souvislosti s důleži-
tým zdrojem obživy u zdejších obyvatel, kterým bylo pálení dřevěného 
uhlí v milířích. Protože byli uhlíři od této práce počernění, vžilo se pro 
jejich domovskou obec jméno Počernice. Později došlo k rozlišení dvou 
vsí na „Dolní“ (ležící v údolí) a „Horní“.

Toto nám o  názvu „Počernice“ tedy vypráví nejmenovaný his-
torik našich sousedů. Podrobil jsem jeho verzi vzniku názvu zkou-
mání, bohužel se mi nepodařilo dohledat žádnou stopu po „rodu 
Počerniců“. V textu je sice odvolávka, že vychází z rodu Černíků. Rod 
Černíků je sice v historických záznamech zachycen, ale jde o rod ze 
Solšic a Zderanin. Nejstarší doložená zmínka o tomto rodu je z roku 

1472, ale s naší pražskou oblastí nemá nic společného – tato stopa 
je pravděpodobně chybná. Bližší pravdě bude ta úvaha, že název 
„Počernice“ souvisí se zdrojem obživy místních obyvatel. A tím se 
dostáváme ke třetí možné verzi vzniku názvu.

Je celkem jasné, že první část názvu „Horní“ a „Dolní“ Počernice 
se odvozuje od umístnění obcí. „Horní“ jsou nahoře na kopci, „Dol-
ní“ dole v  údolí Rokytky. Jelikož ale druhá část názvu „Počernice“ 
je totožná pro obě sousední obce, musí být nějaký prvek, který by 
je spojoval. Tímto prvkem je podle mého názoru dnes již neexis-
tující osada Babice. Co o  ní víme? Zaniklá středověká ves Babice 
se nacházela na katastru dnešních Horních Počernic, v sousedství 
s  Dolními Počernicemi a  Hostavicemi (její bližší lokalizace viz člá-
nek v  Dolnopočernickém zpravodaji číslo 11-12/2020) Je dato-
vaná do období mezi první polovinou 13. století až do 14. století, 
ale doba jejího vzniku bude pravděpodobně mladší. Osídlení této 
obce se ve 13. století rozkládalo na obou březích potoka Chvalka. 
Postupně se však přesunulo pouze na jeho pravý břeh, kde pokra-
čovalo až do 16. století. Pak zaniká. Osídlení na levém břehu zaniká 
již ve 14. století. Archeologické nálezy dokázaly, že obyvatelé této 
zaniklé osady se věnovali ve velké míře hutní činnosti a zpracová-
vali železo v  jednoduchých tavných pecích. A  právě tato činnost 
a rozložení Babic mezi Horními a Dolními Počernice skýtá možnost 
vzniku původu názvu obou obcí zde. Kováři a výrobci dřevěného 
uhlí (potřebného pro výrobu železa) mají obvykle tmavší pleť, tak-
že zde se logicky nabízí možnost spojení s názvem „Počernice“, - tj. 
„vesnice lidí s počernalou pletí“. A jak obec Babice postupně časem 
zanikala, splynuli její obyvatelé pravděpodobně s oběma okolními 
osadami, ale název „počernění“ šel s  nimi. Je dokonce možné, že 
díky svému řemeslu představovali významnější vrstvu než prostí ze-
mědělci. Navíc bylo dokázáno, že se věnovali i obchodu. Tím mohli 
být tehdy známější a vznikl název „ti počernění“. A od něho je již 
krůček k „Počernicům“. A to je třetí verze vzniku názvu naší městské 
části, která je podlé mého názoru nejpravděpodobnější.

 Martin Šíla

Typická vesnička ve 12. století – malé nízké roubené chalupy se 
střechou ze slámy, velké stodola na úrodu a uprostřed románský 
kostelík. Naše osada měla tehdy stejný typ staveb, navíc zde byl 
i sídelní dvorec. Pravděpodobně nebyla obehnána palisádou, jelikož 
se po ní nenašly žádné stopy.

První podoba našeho kostela z doby okolo roku 1200 – kostel ještě 
neměl věž a přes mostek byl spojen se sídelní tvrzí.
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Z dolních Počernic do misií v Mongolsku

P. ing. Mgr. Jaroslav vracovský, SBd, kterého bych Vám rád v tomto 
rozhovoru představil, dnes žije v Mongolsku, kde působí jako misi- 
onář. Nezanedbatelný podíl na tom, že se dostal až tak daleko od do-
mova, měl jiný Jarda – P. Jaroslav Mikeš, SdB, který také žil mnoho 
let na dolnopočernické faře a kterému se v rozhovoru budeme také 
věnovat, nejen kvůli jeho vlivu na Járu Vracovského, ale také proto, 
že několik dní před naším rozhovorem náhle zemřel a jakožto dlou-
holetý obyvatel Dolních Počernic si zaslouží připomenutí v  našem 
zpravodaji.

Využil jsem Jardovy návštěvy v ČR, kdy velkou část času věnoval 
besedám, rozhovorům pro média a  přednáškám o  svém působení 
v Mongolsku a požádal jsem ho, aby jednu besedu věnoval i cesto-
pisnému cyklu POČINu „Každý poslední čtvrtek novou zemi“ (www.
fb.me/KPCNZ) a také aby mi poskytl rozhovor pro náš zpravodaj. (Pro 
některé z našich čtenářů mohou být Jardova víra i z ní a z řeholního 
života vyplývající slovník trochu vzdálené, proto jsem si dovolil roz-
hovor doplnit několika vysvětlujícími poznámkami.)

Seděli jsme při zapadajícím slunci na zahrádce hospůdky v Ko-
bylisích a Járovo strhující vyprávění nás postupně zaneslo do růz-
ných krajů naší země, pak i do jiných států Evropy a na další kon-
tinenty, až jsme se nakonec ocitli až na ledových stepích dalekého 
Mongolska.

Járo, my se známe dávno, ale někteří naši čtenáři tě v  Dolních 
Počernicích už nezažili a neznají tě, mohl by ses, prosím, nejprve 
krátce představit a vysvětlit, jak ses dostal do Dolních Počernic?

Narodil jsem se 11. srpna 1969 v Plzni. Na konci gymnázia jsem se 
prostřednictvím chaloupek seznámil se salesiány a jejich dílem. Ni-
kdy jsem si nemyslel, že bych měl být kněz či salesián, ale během 
studia ČVUT jsem se k salesiánům více přiblížil a asi dva měsíce před 
sametovou revolucí jsem se rozhodl vstoupit do aspirantátu. Ten se 
v  té době budoval právě v  Dolních Počernicích, kam jsem se po-
tom z koleje přestěhoval někdy v roce 1990. Aspirantát tehdy byl 
také v Sebranicích a vedl ho Jaroslav Mikeš. Moc jsem ho neznal, ale 
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Salesiáni (latinsky Societas S. Francisci Salesii – Společnost sv. Františka Saleského, též podle zakladatele Societas Don Bosco – Společ-
nost Dona Bosca, zkr. SDB) jsou významnou římskokatolickou řeholní kongregací, která se věnuje výchově mládeže. Kongregaci založil 
italský kněz Jan Bosco v roce 1859. Už od 19. století také působí v misiích. Do Čech a na Moravu přivedli salesiány P. Ignác Stuchlý a Ště-
pán kardinál Trochta v roce 1927. Přes pronásledování v době komunistické totality byli salesiáni stále činní a byli zřejmě nejpočetnější 
a nejaktivnější mužskou řeholní společností v tehdejším Československu. Po Sametové revoluci se salesiáni vrátili na svá někdejší půso-
biště a svou činnost ještě výrazně rozšířili po celé ČR. Ústředí sídlí v pražských Kobylisích.

Když jsem se v první polovině 90. let minulého století přistěhoval do Dol-
ních Počernice, jedním z  nejsilnějších pozitiv, která jsem tehdy vnímal, 
a také velmi důležitým argumentem při výběru právě tohoto místa jako 
nového bydliště naší rodiny byla přítomnost salesiánů na  zdejší faře. 
O  Dolních Počernicích jsme nic nevěděli, zato se salesiány jsem v  té 
době měl již bohaté zkušenosti, protože jsem od malička jezdil na „cha-

loupky“. Postupně jsem se do této činnosti zapojil i aktivně jako asistent 
nebo vedoucí, a právě na dolnopočernickou faru, kterou měli salesiáni 
ve správě od roku 1988, jsem několikrát jel na přípravný kurs pro asisten-
ty a vedoucí chaloupek. Ve stejnou dobu jako naše rodina se do dolno-
počernické fary nastěhovali i salesiánští postnovicové, tedy mladí muži, 
kteří si již prošli noviciátem a  na  svá budoucí povolání v  řadách sale-
siánů se měli připravovat mj. i studiem teologie. Salesiánská fara měla 
z  pohledu této kongregace, jejímž posláním je práce s  mládeží, velmi 
strategickou polohu mezi dětským domovem, základní školou a  dět-
skou psychiatrickou léčebnou. Mnozí z našich čtenářů si tu dobu budou 
zřejmě pamatovat jako krásné období svého dětství, kdy místo do druži-
ny chodili přímo ze školy do tzv. oratoře, kde se jim mladí postnovicové 
věnovali, vymýšleli pro ně různé hry, pomáhali jim s  domácími úkoly, 
pořádali soutěže, akce, výlety a podobně. Mezi těmito obětavými mla-
díky nebylo možné přehlédnout jednoho, který už tehdy působil trochu 
profesorským dojmem. Mohly za to nápadně silné brýle a vysoké čelo. 
Přestože mu od té doby brýle zesílily a čelo se zvýšilo, duchem zůstal stá-
le tak mladý, odvážný, nadšený a odhodlaný, jako když na salesiánskou 
dráhu teprve vstupoval.

„Chaloupky“ byly a dodnes jsou letní pobyty či – chcete-li – tá-
bory, které již v době komunistického útlaku a pronásledování 
církve salesiáni tajně pořádali na  odlehlých chalupách (odtud 
vžitý název) a  farách. V  roce 2002 vydalo nakladatelství Portál 
knižní dokument „Chaloupky – Salesiánské prázdninové tábory 
v době totality“, který sepsal právě Jaroslav Vracovský.

Dolnopočernická fara před rekonstrukcí začátkem 90. let.

Dva Jardové – Mikeš a Vracovský.

Fo
to

: J
os

ef
 N

ož
ič

ka
, a

rc
hi

v 
Ja

ro
sl

av
a 

Vr
ac

ov
sk

éh
o,

 a
rc

hi
v 

SA
D

BY



11

proslýchalo se o něm, že je velmi přísný a ne každý u něj projde. To 
mě ještě více nalákalo. Říkal jsem si, že pokud toto není moje povo-
lání, ať odpadnu raději hned na začátku než později. Ale motivace 
byla silná a projít jsem chtěl. V letech 1992 a 1993 jsem tedy absol-
voval aspirantát v  Sebranicích a  později noviciát v  Hodoňovicích. 
Po složení slibů jsem se vrátil zase do Dolních Počernic, kde byl v té 
době postnoviciát. Měli jsme v Praze studovat teologii, ale první rok 
v Dolních Počernicích byl jakýsi nulťák, kdy za námi dojížděli někteří 
učitelé a dávali nám základy třeba latiny. Bylo nás tehdy na dolno-
počernické faře asi 20 postnoviců. Byli jsme tam v těch malých po-
kojících namačkaní po třech čtyřech na palandách, ale tehdy nám 
to ani nepřišlo. Ještě těsně o prázdninách před naším příchodem se 
tam prováděly úpravy, abychom se tam vešli; v podkroví jsme pak 
měli učebnu. Po roce příprav jsem pak udělal v roce 1994 přijímač-
ky na teologii na Karlově univerzitě. Po prváku jsem byl mezi těmi, 
kteří šli na praxi – v mém případě do Sebranic, tedy opět k Jaroslavu 
Mikešovi. V Dolních Počernicích jsem tak prožil něco přes tři roky 
v těch krásných časech budování.

Zmiňoval jsi už dvakrát otce Jaroslava Mikeše, který mnoho let 
žil na  faře v  Dolních Počernicích a  který předevčírem tak neče-
kaně zemřel. Jsem rád, že i jeho jsme si mohli pozvat na besedu 
v rámci cyklu Každý poslední čtvrtek novou zemi. Vyprávěl tehdy 
o životě a salesiánském misijním díle v Indii. Mohl bys ho trochu 
připomenout?

Jaroslav pro mě znamenal velmi mnoho, protože stál u  počátků 
mého života mezi salesiány, ale později jsme spolu i  hodně spo-
lupracovali. Byl to velmi odhodlaný a láskyplný následovník Dona 
Bosca. Mládeži se zcela oddal. Proto bych rád byl na  jeho pohřbu 
příští sobotu, ale asi se mi to nepodaří, protože ve středu bych se 
podle původního plánu měl vracet do Mongolska. Měli jsme si s Ja-
roslavem hodně co říct a  byli jsme si hodně blízcí. On byl jakoby 
druhý pól toho, co jsem já. Já byl vždycky takový systematický stra-
tég – plány, organizace. Kdežto on byl srdcař, možná trochu chaotik, 
ale rozhodně charismatik. To může jít proti sobě, nebo se to může 
doplňovat. Řekl bych, že v našem případě se to většinou doplňova-
lo, než že by to šlo proti sobě. Samozřejmě jiná situace byla, když 
byl mým formátorem, a jiná situace, když jsme spolupracovali těch 
posledních deset roků, co jsem byl v Praze.

K tomu se ještě dostaneme, přerušil jsem tě ve vyprávění o tvých 
působištích po celé České republice. Skončili jsme asistencí v Se-
branicích.

Pak jsem pokračoval do  Budějovic, kde jsem působil čtyři roky. 
Po dokončení teologie v Českých Budějovicích jsem šel na tři roky 
do Zlína, kde jsem dělal jáhna a kaplana. Následovalo asi jedenáct 
let (2004–2015) tady v Praze – Kobylisích. Tady jsme začali Sadbu, 
kde jsme chystali dobrovolníky do misií.

Mohl bys našim čtenářům trochu přiblížit projekt Sadba?

Organizace Sadba vznikla, aby zastřešila dílo přesahující naši repub-
liku. Udělali jsme si tehdy analýzu, ze které vyplynulo, že je třeba 
založit novou organizaci, jejímiž členy budou jednotlivá salesiánská 
střediska.

Takže to celé byl tvůj nápad?

Já bych ani neřekl, že můj nápad, spíš Boží nápad. Tady jsem opět 
spolupracoval s Jardou Mikešem. Když několik let po mně přišel 

P.  Jaroslav Mikeš, SdB se narodil 19. ledna 1953 v  Kněžicích 
u Ronova nad Doubravou. Po vyučení šel budovat pražské met-
ro, kde byl v kontaktu se salesiány, kteří nemohli působit v běž-
né pastoraci, protože neměli tehdy potřebný státní souhlas. Bě-
hem zaměstnání u Metrostavu nastoupil na gymnázium a začal 
se připravovat ke kněžské službě. V roce 1980 vstoupil do kněž-
ského semináře v  Litoměřicích. Na  kněze byl vysvěcen v  roce 
1985. Během prvních dvou let působil v Kutné Hoře, Humpolci, 
Jiřicích, Novém Bydžově a  Hradci Králové, v  letech 1987–1991 
na Novém Hrádku. Už od svého kněžského mládí horlivě pečo-
val o chlapce, kteří zvažovali se připojit k salesiánům. Od srpna 
1991, kdy se přestěhoval do nově vzniklé komunity v Sebrani-
cích u Litomyšle, nesl odpovědnost za aspirantát a přednoviciát, 
o  jehož existenci se zasadil. V roce 2005 se přestěhoval do ko-
munity v Praze – Dolních Počernicích, kde žil až do roku 2019. 
Zapojil se do misijního programu Cagliero, víkendových kurzů 
Otec a syn a dalších aktivit. Velkou část energie věnoval pasto-
raci studentů u kostela sv. Kříže v Praze Na Příkopech. Právě při 
odchodu do kostela sv. Kříže z pražského bytu, kde přespával, 
ráno 26. července 2022 náhle zemřel.

Salesiánská asociace dona Boska, z. s., (SADBa) byla založena 
v roce 2005 s cílem pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži 
ve světě. V české provincii má Sadba na starosti misijní projek-
ty, přípravu misijních dobrovolníků, šíření informací a získávání 
prostředků pro salesiánské misie. Vyškolení dobrovolníci jsou 
vysíláni do zemí Afriky (Dem. rep. Kongo, JAR, Lesotho, Etiopie, 
Zambie, Svazijsko, Súdán, Zimbabwe), ale i do Evropy (Bulhar-
sko, Anglie, Německo, Slovensko i  Česká republika), Mexika či 
Indie. Působí v salesiánských střediscích či školách, kde se sta-
rají o  děti a  mládež nebo učí. Více informací na  www.adopce-
nablizko.cz.

Jára Vracovský na cestopisné besedě POČINu Dotek Mongolska.

Oba Jaroslavové s dobrovolníky vyslanými na tři kontinenty.
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jsme vyrazili poprvé na  cestu za  našimi partnery. Tehdy to bylo 
do Afriky, abychom věděli, kam naše dobrovolníky vlastně posí-
láme, poznali osobně tamní partnery a získali vlastní zkušenosti, 
jak v  tom kterém místě dobrovolníci žijí a  pracují. Ale ani tehdy 
mě vůbec nenapadlo, že bych sám šel do  misií. Považoval jsem 
za  důležité, že lidi připravujeme a  posíláme. Misijní podnět pro 
mě přišel až s encyklikou papeže Františka Laudato si a oslovilo mě 
také heslo Salesiánského misijního díla pro rok 2015, které znělo 
„Pane, pošli mne!“ 

A jel jsi pak rovnou do Mongolska?

Tak to nefunguje. Nevíš, kam pojedeš. Hlavní představený nás 
vyzýval, seznamoval nás s tím, kde máme jaké plány a že pro ně 
hledá lidi, tak jsem mu napsal dopis, v němž jsem reagoval na jeho 
výzvu. Napsal jsem mu, že mám zdravotní limity – například mám 
17 dioptrií. To bys nevěřil, že? Takže nemohu hrát třeba míčové hry, 
kde bych ty brýle snadno rozbil. Vždyť mají hodnotu asi 30 000 Kč.

Přidělili mě do Mongolska s tím, že od jara 2016 bych tam měl 
být. Jel jsem ještě ale na  čtyři měsíce do  Irska osvojit si anglič-
tinu. A  pak už jen s  krátkou zastávkou doma na  přebalení jsem 
jel rovnou do Mongolska. Přijel jsem do Darchanu blízko u hranic 
s Ruskem. Tam jsem se nejprve intenzívně učil mongolsky. A cel-
kem brzy jsem se tam také stal ekonomem. Druhý rok už jsem 

pak dostal také na starost oratoř. To bylo výborné, měli jsme tam 
spoustu dětí. 

Misii v Mongolsku začínal před 30 lety fi lipínský kněz otec Wenc 
neboli Wenceslao Padilla, CICM. Misionáři CICM tam přišli již na kon-
ci 19. století. Dva roky po demokratické revoluci v Mongolsku, která 
proběhla v roce 1990, vyrazili první tři chlapi z CICM a v jejich čele 
otec Wenceslao čili Václav. A v roce 2001 pozval nás, salesiány, aby-
chom tam přišli. Začalo se v Ulánbátaru učilištěm s maturitou, a pak 
dětským domovem pro děti v  těch dramatických podmínkách – 
z ulice, ze smetišť a z kanálů a tak dále.

Z kanálů?

Ano. V  zimě klesají teploty hluboko pod dvacet či třicet stupňů 
pod nulou. Děti bez domova hledají v  kanálech teplo. Takových 
dětí je v Mongolsku hodně. Mnoho otců odchází od rodin za pra-
cí do měst, mnohdy se vracejí jen několikrát za rok, někdy se už 
nevrátí vůbec. A  bohužel mnoho rodin také ničí alkohol. Je to 
nejsnazší únik otců před tíživou a krutou realitou všedního života. 
V mnoha rodinách tak tatínkové chybí. A když se pak stane něco 
i s maminkou, zůstávají děti často bez zajištění a péče. My salesi-
áni tak v  dnešním Mongolsku čelíme podobné situaci jako Don 
Bosco v Itálii koncem 19. století. 

Jsou to vlastně dva světy. Jeden je svět venkova – svět kočov-
níků, kteří se stěhují několikrát ročně se svými jurtami za pastvou 
pro svá zvířata. Žijí poměrně prostým životem ve velkém sepjetí 
s  přírodou, jak to my už vůbec neznáme. A  pak je tu ten druhý 
svět, svět města, třeba v Ulánbátaru, kde žije téměř polovina oby-
vatel Mongolska. Je to svět, který je nám z principu možná bližší 
a známější, ale oni ho prožívají v mnohem větší chudobě a zadlu-
ženosti. Existuje tam samozřejmě i  střední třída – rodiny, které 
víceméně „normálně“ fungují, ale ta je velmi malá. Takže hrstička 
bohatých, malá střední třída a  spousta chudých lidí, což je naše 
cílová skupina.

Můžeš nám trochu popsat, co pro ně děláte?

V  Ulánbátaru jsou to už zmíněný dětský domov a  učiliště s  pěti 
maturitními obory. Je to škola, kterou se podařilo vybudovat v re-
kordním čase a dodnes dobře funguje. Dokonce dostala i několik 
vládních uznání. V současnosti máme asi 200 žáků, ale jejich počet 
neustále narůstá. Hlavním oborem je automechanik. Dále jsou to 
instalatéři, svářeči, byli tam stavaři, které pomalinku nahrazujeme 
elektrikáři, a  pro děvčata švadlenky a  sekretářky. Studium trvá tři 
roky – jsou to poslední tři roky dvanáctileté školní docházky před 
maturitou.

encyklika je papežský okružní list – oběžník adresovaný původ-
ně biskupům, dnes zpravidla i kněžím a věřícím na celém světě. 
Slovo pochází z latinského encyclia (z řečtiny νκύκλ  [en kyk-
lo]), stejně jako i slovo encyklopedie a podobně třeba cyklický 
nebo i  cyklistika. Encyklika papeže Františka Laudato si‘ (Buď 
Tobě chvála) má podtitul O péči o společný domov, kterým je zde 
myšlena celá Země.

cicM – Congregatio Immaculati Cordis Mariae neboli Kongre-
gace neposkvrněného srdce Mariina je misionářské sdružení zalo-
žené v roce 1862 v Belgickém Anderlechtu – předměstí Bruselu 
s  cílem misionářského působení zejména v  Číně, Mongolsku, 
na Filipínách a v Kongu.

Novoroční oslavy v jurtě. Cyklistika mezi foliovníky a jurtami.

P. Jaroslav Mikeš v afrických misiích SA.
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Potom je to Darchan, kde máme ve správě farnost, provozuje-
me středisko mládeže a farmu. Středisko je sice vzdělávací, ale ne 
úplně formální škola jako v Ulánbátaru. Farma v Darchanu má něko-
lik skleníků, kde pěstujeme různou zeleninu od brambor, přes zelí 
po různé dýně a další, ale třeba také stromy a květiny na semena 
nebo na přímý prodej a podobně. Děti se tam učí hospodařit v těch 
velmi náročných podmínkách. Zimy jsou tam tak kruté, že většina 
vegetace promrzne a nevydrží. Mnohé rostliny vydrží do minus pěti 
– deseti – patnácti, ale ne do minus padesáti. Takže i ta semínka je 
třeba uchovávat někde v relativním teple.

A dnes působíme ještě v Šovó. Je to vlastně periferie Ulánbáta-
ru. Máme tam maličkou farnost, provozujeme tam jakousi družinu 
s doučováním dětí, kde dostanou i najíst. I v Šovó jsme zřídili malou 
farmu s políčky a skleníky. V rámci práce s místní mládeží jsem pro 
ně také založil cyklistický klub. Nejen, že podnikáme cyklovýlety, 
ale děti se i naučí základům oprav a péče o kolo, ale i důležité prin-
cipy dopravní bezpečnosti. Cennou službou pro místní obyvatele 
je také to, že jsme vykopali hlubokou studnu s  čerpadlem, takže 
dokážeme víceméně celoročně nabízet pitnou vodu, což je v místě 
veliká vzácnost.

Takhle to na mě působí spíš jako velký sociální projekt než nějaká 
náboženská misie. Jde vám víc o pomoc lidem nebo o šíření křes-
ťanství?

Když ti lidé před tebou mají hlad a spoustu jiných problémů, musíš 
nejprve vnímat jejich potřeby. Teprve pak jsou schopni posouvat se 
dál. Takže většinou to jde od sociální služby k evangelizaci. Předsta-
vit jim naši víru, ukázat pána Ježíše jako sympaťáka se stává dalším 
rozměrem naší služby.

Ale v Mongolsku konkrétně platí také předpis, že na školách se 
nesmí učit náboženství. Samozřejmě farnost může organizovat růz-
né kroužky a podobně. Ale nemělo by to být institucionálně jako 
součást školy nebo předmět školní výuky. Většina lidí, kteří studují 
na našem učilišti, je nevěřící a nevěřícími zůstanou.

Položím ti teď otázku hodně na tělo. Lidé v Mongolsku mají své 
tradiční řekněme šamanské náboženství a  vnímání světa, mají 
i  velmi rozšířené a  přijímané importované náboženství, jímž je 
buddhismus, pocházející původně z  Indie, sem představený ze-
jména ve  své tibetské lámaistické formě nebo tradici. Potřebují 
tedy ještě nějaké křesťanství? Proč jim tam ještě přinášet nějaké 
další náboženství.

My věříme, že poznávat Pána Ježíše, ať už pochází člověk z jakéko-
li kultury, dává životu ještě další rozměr, novou naději, novou ra-
dost, novou perspektivu, a že ti lidé na to mají právo. Nesmějí být 
samozřejmě do ničeho tlačeni, ale my jim umožňujeme zahrnout 
do svého poznání ještě další kus světa. Věřím, že Ježíš nabízí něco, 
co v ostatních náboženstvích není. Možná, že Buddha, kdyby měl tu 
šanci, by se s Ježíšem chtěl setkat (a mnozí ti šamani taky).

Chtěl by se stát křesťanem?

Nevím, jestli křesťanem, ale možná Ježíšovým učedníkem.

To není to samé?

Kéž by bylo. Instituce nám vždycky zahalují kouzlo charismatu. Ale 
na  druhou stranu to charisma potřebuje nějakou pevnou kostru, 
aby se úplně nerozplynulo v běhu času.

Ty ale kromě své víry v  Ježíše přijíždíš do  Mongolska reprezen-
tovat i salesiánskou kongregacii celou církev, tedy dvě instituce, 
ke kterým jsi v průběhu našeho povídání vyjádřil – byť velmi citli-

vě – určité připomínky. Jaký to je pocit reprezentovat něco, na co 
sám hledíš poněkud kriticky.

Papež František jasně říká: „Pokud hlásáme více církev než Pána Je-
žíše a mluvíme více o zákonu než o milosrdenství, měli bychom zpy-
tovat své svědomí, zda jsme se potkali s Pánem Ježíšem osobně.“ 
Takže z toho můžeme takhle vyklouznout. Mnozí, kteří nesou od-
povědnost za organizaci, musejí držet tu strukturu při životě a chtěli 
by ji i propagovat. Jsem rád, že já nemusím.

Nebudu tě už víc trápit, i když otázek mě napadá ještě mnoho. 
Upřímně ti děkuji za  čas, který sis ve  svém jistě velmi nabitém 
programu tady v Česku našel na besedu v Dolních Počernicích 
a na rozhovor pro náš Zpravodaj. Na úplný závěr bych ti rád po-
ložil velmi praktický dotaz: Možná tvoje práce pro mongolskou 
mládež někoho z našich čtenářů zaujme a rád by nějak pomohl. 
Jak je možné vaše dílo v Mongolsku podpořit, co by vám pomoh-
lo?

Modlitba! Modlitba je takový silný kalibr, který dokáže působit 
i na dálku.

Obávám se, že většina našich čtenářů s  modlitbou nemá žádné 
zkušenosti.

Dobře, tak jakási pozitivní energie, kterou můžou poslat těch osm 
tisíc kilometrů daleko těm lidem, kteří se nacházejí v těžkých situ-
acích, nebo i nám, kteří někdy jsme v těch těžkých situacích s nimi. 
Jinak je možné samozřejmě přijet jako dobrovolníci, nebo nás na-
vštívit. Kdyby jel někdo náhodou do  Mongolska, tak bude vítán. 
Předevčírem jsem byl ve  firmě, která nám tam ochotně zadarmo 
odesílá pár notebooků, tak uvidíme, jestli a  jak tato první zkuše-
nost projde. Samozřejmě je možné se podívat na  náš web www.
dbmongolia.org a dozvědět se víc. Možné jsou i finanční příspěv-
ky – na webu jsou informace, jak je možné a  jednoduché přispět 
a dostat potvrzení o daru. Ale já ty peníze opravdu nevnímám jako 
nejzásadnější. Jsou důležité, ale jako hlavní vnímám spíše tu energii 
– tu duchovní energii, která nezná hranic.

 S respektem se ptal Tomáš V. F. Jirsák Havran
 nezkrácený rozhovor naleznete na 
 https://1url.cz/@JaraVracovsky_rozhovor

Salesiáni v Mongolsku pocházejí z Honkongu, Vietnamu, Jižní Koreje, 
Východního Timoru, Indonésie, ale i Polska a Česka.
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Skautské oddíly v dolních Počernicích 
v letech 1945 až 1949

Po  skončení 2. světové války se život v  obci jen pozvolna vracel 
do mírových poměrů. Ještě v roce 1945 postupně zmizely z našich 
ulic a přilehlých polí vraky vojenských a civilních vozidel, včetně 
různé vojenské techniky, které tu zanechaly projíždějící armádní 
jednotky. To ovšem k lítosti počernických kluků, kteří si v nich hrá-
li. Jejich pozornost se však brzy obrátila ke kbelskému leteckému 
vrakovišti, odkud si hromadně přiváželi poškozené palivové ná-
drže, aby pak do nich prosekali rozměrný otvor a vyrovnali jejich 
dna, načež na  takto upravených plavidlech brázdili počernický 
rybník.

Zájem místní mládeže již ale v létě 1945 upoutal založený dol-
nopočernický junácký oddíl, resp. oddíly dva – jeden byl chlapecký 
a jeden dívčí (poznámka: následný text byl zpracován podle písemné 
historie Junáka v Dolních Počernicích, kterou redakci předal pan Ladi-
slav Svoboda, jeden ze členů tohoto skautského oddílu).

Poválečná historie chlapeckého oddílu začíná krátce po osvo-
bození republiky v květnu roku 1945, a  to podle zachovalých do-
kladů již následující měsíc v  červnu. Pan Dvořák z  Ráje vytvořil 
náborový plakát, který byl vyvěšen na Barborce. Požádali ho o něj 
Jan Materna a  Luděk Seidl, kteří se na  obnově Junáka v  Dolních 
Počernicích domluvili a  vše připravili. V  Padolině byl pak zapálen 
slavnostní táborový oheň, u kterého se sešlo asi dvacet prvních zá-
jemců o členství.

Počernické skauty vedl Jan Materna, společně s  Luďkem Sei-
dlem. Chlapecký oddíl měl několik družin. Podle pamětníků a zápi-
sů v kronikách to měly být družiny s názvy: Jestřábi, Lišáci, Medvědi, 
Tygři, Ostříži, Jeleni a družina (tzv. smečka) malých skautů – vlčat. 
Podle zachovalých kronik a deníků z tábora se v průběhu doby slo-
žení jednotlivých družin měnilo.
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v dolnopočernickém zpravodaji číslo 1,2/2021 vyšel podrobný článek o tom, za jakých podmínek by bylo možné v naší městské 
části založit oddíl, resp. středisko Junáka. v tomto článku byla zmíněna i historie skautů v dolních Počernicích, zejména v pová-
lečných letech. Jelikož od publikování tohoto článku kontaktovalo naši redakční radu několik pamětníků z řad bývalých počernic-
kých skautů a byly zároveň dohledány nové historické materiály k jejich činnosti, nazrála doba k tomu, abychom s historií junáků 
v dolních Počernicích seznámili naše čtenáře. Už jen z toho důvodu, že tato historie může sloužit jako inspirace a podnět k tomu, 
aby zde u nás skautské středisko znovu vzniklo. To je ovšem věc budoucnosti. naše vyprávění ale začíná naopak v květnu 1945, 
těsně po skončení 2. světové války. Pan František kašička v roce 2007 k této době publikoval v našem zpravodaji vyprávění, kte-
rým bych tuto historii začal …

Dle zápisu v kronice družiny Lišáků byl její první výlet společný 
s družinou Medvědů a konal se 2. července 1945 do Průhonic. První 
slibový táborák byl zapálen 12. července 1945 v parku na bývalém 
tenisovém hřišti. Doprovázela ho i patřičná výzdoba, včetně tote-
mu, který vyrobil pan Karel Mařenec. Počasí této akci nepřálo, jeli-
kož celý den bylo deštivo. Družina Lišáků poté v počtu osmi členů 
přespala ve stanech zde postavených.

Rádcem (vedoucím) družiny Lišáků byl Luděk Seidl. Lišáci měli 
zajímavý družinový pokřik: „Kdo nám řekne Lišky, rozbijeme mu drž-
ky!“ Po  Luďku Seidlovi pak převzal vedení družiny Milan Marek. 
Zápisy v  kronice družiny po  19. červnu 1946 končí – Luděk Seidl 
v té době již studoval a tím byl hodně zaneprázdněn, a proto práce 
družiny stagnovala. K obnovení činnosti družiny ale následně došlo 
po 27. listopadu 1948 a poslední zápis v její kronice je z února 1949. 

Oddílové i družinové schůzky junáků a skautek byly v DTJ v Pa-
dolině, což zřejmě ne všem vyhovovalo. Na vysvětlenou co je „DTJ“ 
– v době mezi válkami byl společenský život obyvatel z Vinice sou-
středěn převážně na Padolinu, kde bylo hřiště Dělnické tělovýchov-
né jednoty (ve zkratce „DTJ“), s dřevěnou budovou, kde se nacháze-
la hospoda a kuželna. Po válce byla hospoda ještě pár let v provozu, 
ale celý areál postupně chátral, později zde vzniklo kynologické cvi-
čiště a posledním uživatelem bylo jakési středisko branných sportů 
ČKD (autor tohoto článku pamatuje, že v tomto prostoru občas cvi-
čily i Lidové milice, právě z ČKD Praha).

Podle zápisů v kronice měli ale Lišáci svou první vlastní klubov-
nu ve vraku nákladního radiového vozu – mobilní německé radio-
stanice („auto rozbité, motor ukradený, kola pryč“), který stál „U Váhy“. 
Umístili si ho na  přilehlý pozemek rodiny Kratochvílových. V  této 
netradiční klubovně pak pořádali své družinové schůzky. Jelikož ale 
tato jejich klubovna byla velmi často vykradená (a občas i vytluče-
ná), rozhodli se ji převézt jinam. Po několika dnech marných pokusů 
se podařilo Lišákům dostat radiostanici na valník a v sobotu ráno 
17. listopadu 1945 (za pomoci Milana Mařence) ji odvezli do ulice 
před domek Seidlových, do současné ulice V Ráji. Po přestěhová-
ní klubovny na toto nové místo se zde scházela jak družina Lišáků, 
tak i družina Kopretin (skautek). Děvčata měla nejdříve rovněž své 
schůzky také v  Padolině a  nakonec, od  schůzky 22. března 1946, 
skončila v dílně v domě rodiny Kliků. 

Zděná klubovna pro družinové schůzky byla zřízena v roce 1945 
v  domě u „Herodesů“ pod křižovatkou. Pro družinové schůzky to 
bylo celkem postačující, ale oddílové schůze se konaly stále v bu-
dově DTJ v Padolině (podle kroniky družiny Kopretin v budově DTJ 
byly i družinové). U „Herodesů“ byla společná místnost se SČM (Svaz 
české mládeže). Jeho vedoucí měl ale zájem o sloučení Junáka pod 
hlavičkou SČM, ovšem junáci chtěli být samostatní. A  tak se Janu 
Maternovi podařilo vyjednat pronájem místnosti s paní Mikulcovou 
za 100 Kč měsíčně v čísle popisném 7. Zde byla junácká klubovna 
od roku 1946 až do zrušení Junáka v obci v říjnu 1949. Existovala 

Dívčí oddíl, podle počtu členek foto z roku 1946, v popředí 
pravděpodobně jeho vedoucí Vlasta Kukalová.
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i úvaha o klubovně v železničním vagónu, ale ta se neuskutečnila. 
Výpravy se často domlouvaly i v sokolovně, neboť členy Sokola totiž 
byla většina počernických junáků.

Počerničtí skauti se podíleli na řadě akcí – za zmínku stojí sbí-
rání plechovek od americké pomoci UNRRA, a třeba i to, že družina 
Jestřábů vyškvárovala celou cestu pro pěší od mlýna do Padoliny.

Družinu (smečku) vlčat měl na starost Břetislav Bažant. Pak byl 
rádcem u  vlčácké družiny Jaroslav Bečkov-
ský s Miroslavem Šídou. Posledním rádcem 
vlčat, dle zachovalé kroniky, byl František 
Kašička. První schůzka pod jeho vedením se 
uskutečnila 21. listopadu 1948.

První poválečný chlapecký tábor byl již 
v  roce 1945 v  obci Raná u  Loun. Nespalo 
se ale ve  stanech, táborníci byli ubytováni 
na statku.

Skauti se zúčastnili vzpomínkových 
oslav 5. května 1946 u  pomníku padlých I. 
světové války (což dokládají fotografi e z této 
akce) a následných oslav dne osvobození 9. 
května 1946, kdy obcí procházel od  Rich-
trů přes Vinohrady až k  sokolovně průvod 
s  alegorickými vozy. Skauti měli také svůj 
vůz tažený koněm Fridolínem, zapůjčeným 
od  pana Mařence, o  kterého se vždy staral 
při těchto příležitostech Milan Mařenec.

Další akcí s účastí skautů byly slavnosti dožínek na počernickém 
statku v létě roku 1946.

Významnou událostí, do které se dolnopočerničtí junáci rovněž 
zapojili, byl III. sjezd Středočeské oblasti Junáka v  Brandýse nad 
Labem – Staré Boleslavi, konaný ve dnech 8. června až 10. června 
1946. Této akce se účastnilo mnoho skautů z celého středočeské-
ho kraje. Po  celou dobu jejího trvání byl připraven zajímavý pro-
gram, skládající se z prezentace skautů veřejnosti, různých závodů 
a večerních setkání u táboráků. Skauti v Brandýse nad Labem spali 
ve stanech zapůjčených armádou.

V roce 1947 obdržel dolnopočernický chlapecký oddíl nové po-
řadové číslo 145. a je registrován v oddílech Junáka ve Středočeské 
oblasti. Jako jeho vedoucí je u něho v tomto roce stále uváděn Jan 
Materna.

Ve dnech 19. až 27. dubna 1947 byla uspořádána výstava junác-
kých prací v klubovně v čísle popisném 7.

Další letní chlapecký tábor se konal v roce 1947, a to ve dnech 
7. až 21. července ve Vlčí hoře u Krásné Lípy, kde se podařilo prona-
jmout zkonfi skovaný domek. Odjíždělo se už v sobotu 5. července 
v půl šesté ráno autem do Prahy na vlak, který přijel do Krásné Lípy 
ve tři hodiny odpoledne. Účastníci se pak i se svými zavazadly vezli 
v dešti na žebřiňáku ke kýženému baráčku. Tábor se vydařil – do-
konce odsud byl realizován i několikadenní putovní tábor do Čes-
kého Švýcarska (kam ale ti, co příliš zlobili, nešli).

Ustanovující schůze oddílu skautek proběhla rovněž v  roce 
1945. Nevíme přesně kdy, ale muselo to být později než ustanovení 
chlapeckého oddílu, jelikož první schůzka je zaznamenána až v led-
nu 1946. Vedoucí oddílu jako nejstarší byla vybrána Vlasta Kukalová. 
Oddíl měl dvě družiny – Kopretiny a Muchomůrky.

Podle registrace z roku 1946 měl dívčí oddíl číslo 1. a bylo v něm 
zaregistrováno 22 členek a 2 vedoucí. V roce 1947 je však registro-
váno již pouze 12 členek a jedna vedoucí. To svědčí o pravděpodob-
ném zániku družiny Muchomůrek, o kterém se píše dále.

Družina Kopretin měla svou první schůzku, doloženou kroni-
kou, 4. ledna 1946. Rádkyní (vedoucí) této družiny se stala Květa Kli-
ková. Družina vyráběla šátky, barvila košile ke kroji a na své rádiovky 
si vyšívala znak družiny (logo kopretiny) V době po válce se mnoho 
nedalo koupit, tak se vše vyrábělo svépomocí z toho, k čemu se kdo 
dostal (třeba i z černých košil po Hitlerjugend). Jeden z jejich výle-
tů zamířil do Vojkova, kde skautky přenocovaly pod stany. V  roce 
1947 měla děvčata svůj tábor v Sedlci u Královic na chatě Klikových. 
Skautkám bylo v  roce 1947  13–14 let a  rádkyni 17 let, ale dalo jí 
to hodně práce přesvědčit jejich rodiče i svého tatínka, aby mohly 
jet alespoň na týden na jejich chatu. Po táboře už začala v Sokole 

příprava na slet, který se konal v létě roku 
1948. Rádkyně Květa Kliková na něj vedla 
nácvik a  i  ostatní členky na  něj nacvičo-
valy. Po  sokolském sletu už nebyla poli-
tická situace v obci (ani ve státě) příznivě 
nakloněna jak Junáku, tak Sokolu (začaly 
prověrky členů Sokola a  postupné ruše-
ní Junáka). To se částečně projevovalo 
už od  roku 1947, kdy někteří příslušníci 
určitých rodin ukončovali svou činnost 
v Junáku (jak se lze dočíst v zachovaných 
kronikách – snažili se zřejmě chytit „ten 
správný směr“).

Alegorický vůz místních sokolů projíždí obcí při příležitosti oslav 
prvního výročí osvobození 9. května 1946 – na voze lze rozpoznat 
velký portrét Miroslava Tyrše, zakladatele Sokola.

Další foto z oslav prvního výročí osvobození 9. května 1946, vůz 
s heslem „Více práce republice“, byl pravděpodobně vyzdoben 
funkcionáři místní organizace KSČ.

Ke sbírání plechovek o americké pomoci 
UNRRA vybízel skauty v roce 1946 i jejich 
tehdejší časopis.
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Družina Muchomůrek měla rádkyni Zorku Kadlecovou, dceru 
ředitele dětského domova – ta později přešla k  vodním skautům 
do  Prahy, kde studovala na  gymnáziu, pak medicínu a  na  novém 
působišti v Opařanech založila s manželem středisko a sama ved-
la oddíl skautek (který zde funguje dodnes). Schůzky měly u Zorky 
Kadlecové doma. Mimo jiné činnosti také pekly čerty a  Mikuláše 
na  vánoční besídku. Podle registrace tato družina v  roce 1947 již 
nepracovala.

Rok 1948 je poznamenaný politickými událostmi, odstartova-
nými tzv. „vítězným únorem“, což byl komunistický státní převrat 
v Československu, který proběhl mezi 17. a 25. únorem 1948. Do-
pad těchto událostí byl do všech struktur společnosti a nevyhnul 
se ani junáckému hnutí. S ohledem na zaměření tohoto článku se 
omezíme pouze na strohá základní historická fakta. Dne 25. února 
1948 bylo Ústředí Junáka brutálně obsazeno a vedení organizace 
převzal tzv. „Ústřední akční výbor“, složený z  levicově orientova-
ných činovníků. Tento akt se dá označit jako počátek postupného 
zániku poválečného Junáka. Dne 29. března 1948 byl z  rozhod-
nutí „Ústředního akčního výboru“ Národní fronty Junák začleněn 
do SČM jako dětská organizace. Tímto krokem, podle tehdejšího 
náčelníka Rudolfa Plajnera, Junák zanikl „de facto“ i se svými po-
bočnými spolky a přestal právně existovat. Tento pozdější právní 
výklad ale tehdy neplatil, začalo dvouleté období „postupného 
umírání“, které skončilo až v roce 1950, kdy podle tehdejších zá-
konů Junák skutečně zaniká i  jako organizace. Tento časový, pro 
historii československého Junáka velmi bolestný (a z historického 
hlediska velmi složitý) úsek, je mimo obsah tohoto článku a pří-
padné zájemce odkazuji na studium patřičných historických ma-
teriálů.

Jak se projevil „vítězný únor“ v životě dolnopočernických skau-
tů nevíme, ale určitě jejich družiny postupně, zejména pod tlakem 
vnějších okolností, byly nucené ukončit svoji činnost. Poslední zá-
znam z této doby v kronice chlapeckého oddílu je z dubna 1949. 

Doba to byla velmi složitá a pohyb členů v jednotlivých družinách 
odrážel pozdější politické postoje některých rodičů.

Dokladem o likvidaci Junáka v Dolních Počernicích je korespon-
denční lístek se žádostí o odevzdání skautských věcí do klubovny 
dne 22. října 1949 odeslaný Miroslavem Šídou. Na toho zůstalo, aby 
svazáckému funkcionáři, učiteli místní školy Zdeňku Jonášovi, pře-
dal veškerý majetek Junáka. Byl to běžný postup, který byl poklá-
dán za likvidaci Junáka v daném místě.

Dnem 1. ledna 1951 vydává ÚV ČSM rozhodnutí, na  jehož zá-
kladě Junák, který v té době tvoří pouze několik oddílů se zbylými 
několika desítkami činovníků, končí svoji činnost, neboť „jeho úkoly 
plně převzala nově vzniklá organizace mládeže ČSM nazvaná Pionýr“. 
Tímto právním aktem se výchovy české a slovenské mládeže ujala 
nově vytvořená monopolní pionýrská organizace ČSM. V té době již 
Junák v naší obci neexistoval.

Co napsat na  závěr? Snad to, co jsem napsal ve  Zpravodaji 
1,2/2021. V pozdějším dvouletém období „svobodného nadechnu-
tí“, tj. v letech 1968 až 1970, kdy byl Junák krátce znovu povolen, bo-
hužel skautský oddíl přímo v Dolních Počernicích obnoven nebyl. 
To bylo příčinou, že zde nebyl nikdo, kdo by tu po sametové revo-
luci znovu, obrazně řečeno, „rozfoukal jiskry pod popelem“ a začal 
opět vyvíjet skautskou činnost. Generace starých skautů z let 1945 
až 1949 již na toto obnovení neměla sílu ani věk a generace z  let 
1968 až 1970 zde nebyla, což obojí zavinilo to, že Junák zde u nás 
v Dolních Počernicích obnoven nebyl a dodnes zde neexistuje. Nic-
méně – nikdy neříkej nikdy. Pokud by se našlo několik obětavých 
jedinců, kteří by měli zájem skauty vést, klubovna a materiálové vy-
bavení by se nechalo zajistit. Je to pouze o zájmu lidí udělat něco 
pro druhé. Jako tehdy v roce 1945, kdy Junák zde u nás v Dolních 
Počernicích po těžkých válečných letech vznikal...

Na základě předaného materiálu od pana Ladislava Svobody  
upravil a doplnil ze svého archívu Martin Šíla.

Jako každou první srpnovou sobotu se uskutečnil tenisový turnaj 
dvojic spojený s charitativní dražbou pro Sluneční paprsek. 

Po  velkém lijáku v  noci se přes den pak, jak se sluší a  patří, 
vynořily sluneční paprsky a s nimi skvělý glosátor a improvizátor 
Richard Genzer. Geňa svým vtipem, šarmem a komentáři přemlu-
vil k dražbě přítomné pejsky i děti, resp. jejich rodiče. A tak se po-

stupně dražily zážitkové akce, sportovní náčiní, dresy podepsané 
slavnými osobnostmi ale samozřejmě i již tradiční roční donáška 
vajec. A korunu tomu nasadil Tomáš Navara, jenž dlouho tajil svůj 
příspěvek do dražby! A byl skutečně originální – nabídl moučné 
červy, jež sám „vypěstoval“ a zpracoval jako pochoutku nejen pro 
otrlé. I Geňa ochutnal. V nenuceném a uvolněném duchu se tak 

postupně získalo pro nemocné děti celkem 
175  000 tisíc korun. Za  deset let se podařila 
vybrat rekordní částka. Poděkování patří všem, 
jež se účastnili za registrační poplatek, a i těm, 
kteří přispěli, a přitom se turnaje nemohli zú-
častnit. Poděkování patří také všem, kdo dra-
žené předměty věnovali, stejně tak jako těm, 
kdo je vydražili. Po  dražbě se pokračovalo 
v  dalším tenisovém klání. O  celkovou organi-
zaci se jako vždy postaral skvěle Tonda Zoubek 
– vše zvládl organizačně připravit.

A o naše žaludky a spokojenost se starala 
Květa Langhamerová, Jana Bártová s  dcerou 
Kateřinou, která věnovala nádherný dort. 

Velké díky všem, a věřte, že si to letos děti 
u moře skutečně užily a těší se na rok příští. 

MUDr. Pavel Boček ,
předseda správní rady spolku Sluneční paprsek

SLUNEČNÍ PAPRSEK POMáHá
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Při setkávání nad organizačními záležitostmi při pomoci ukrajin-
ským uprchlíkům jsme se Štěpánkou Kratochvílovou přemýšlely, jak 
jejich dětem vyplnit volný čas, a jedním z nápadů byl prázdninový 
příměstský tábor. Slovo dalo slovo a po schválení Radou MČ mohly 
přípravy začít. Domluvili jsme se s lektory Lukášem a Pepou, ředitel 
ZŠ nám poskytl vhodné prostory a lektorka výuky ČJ na úřadě Lud-
mila slíbila překladatelskou pomoc.

V pondělí ráno jsme byli všichni tak trochu v napjatém očeká-
vání. Já s paní Ludmilou kvůli tomu, zda vůbec přihlášené děti s ro-
diči dorazí, a  oni zase netušili, co je čeká. Po  nezbytném vyřízení 
formalit a  předání důležitých informací však první ostych rychle 
vystřídala pohoda a  uvolněnost při „seznamovačce“, kterou kluci 
zkušeně rozjeli vzápětí, co rodiče zmizeli za  vraty školy. Vymysleli 
si pro děti spoustu her, zábavy a sportu. Malovali spolu na trička, 
stavěli překážkové dráhy, nebo jen tak běhali po  parku a  chladili 
se v krásných slunečných dnech ve fontáně nebo přímo v bazénu 
areálu Na Kempu, kam chodili na domluvené obědy. Podnikli i vý-
let vlakem do Klánovic s procházkou lesem do Úval, a především 
věnovali spoustu času atletice, jejímž vyvrcholením byla závěrečná 
olympiáda s nezbytnými odměnami.

Já jsem opravdu litovala, že s  nimi nemohu trávit celý týden, 
naplňovalo by mě to mnohem víc, než „jen“ papírování a mailování 
ohledně celé organizace, ale věřím, že i  moje funkce „svačinářky“ 
měla svůj význam a  užila jsem si s  dětmi alespoň pár kratičkých 
chvilek při pletení „náramků přátelství“ z bavlnek. (Tím jsem si ov-
šem upletla bič na sebe, protože většině z nich jsem je pak doplé-
tala doma :-)

Věřím, že si všichni tábor užili a budou na něj v dobrém vzpo-
mínat. Dostali jsme od rodičů spoustu pochvalných dopisů, tady je 
pro ilustraci jeden z nich:

 Markéta Brožová

„Dobré odpoledne. Chci vyjádřit své velké poděkování za organiza-
ci tábora pro ukrajinské děti. Syn je prostě potěšen, s  mořem po-
zitivních emocí. Díky za  dobré trenéry a  učitele, kteří byli s  dětmi. 
Velice vám děkuji za  vaši péči a  pochopení. Pokud budou nějaké 
akce, napište. Pokud vám můžeme být užiteční nebo potřebujete 
pomoc, napište.

S pozdravem, rodina Varakuta“

Příměstský tábor 25. – 29. 7. 2022
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dolní Počernice statistické
Rok 2022 je už za svou polovinou, ale teprve v červenci byly zve-
řejněny některé statistiky týkající se jednotlivých městských částí 
Prahy pro r. 2021. Jsou do nich rovněž promítnuty výsledky ze Sčí-
tání lidu, domů a  bytů 2021. Z  dokumentů, které jsou k  dispozici 
na webových stránkách Českého statistického úřadu (ČSÚ), se tak 
můžeme o naší městské části dozvědět mnohé přínosné informace. 

k poslednímu dni loňského roku žilo v dolních Počernicích 
2 769 obyvatel (z toho 1 377 žen), oproti prvnímu dni r. 2021 jde 
o nárůst o 69 osob. (Dle údajů ČSÚ k 1. 1. 2021 žilo v Dolních Počer-
nicích 2 700 obyvatel. Tento údaj však nemusí souhlasit (a také ne-
souhlasí) s údajem k 31. 12. 2020, což je dáno promítnutím výsledků 
Sčítání 2021 do údajů za rok 2021. ČSÚ k tomu poskytuje komentář 
s několika možnostmi vysvětlení.) Pokračuje tak od r. 2022 pozvol-
ný, ale setrvalý vzestup počtu obyvatel naší městské části, v němž 
se občas projeví menší výkyv při nastěhování obyvatel právě do-
končených domů. V  letech 1991 (1 780 obyvatel) až 2002 (rovněž 
1 780 obyvatel) docházelo k mírnému úbytku, přírůstku či stagnaci 
počtu obyvatel. Vzestup je dán jak přistěhováním, tak narozením 
obyvatel – počty narozených dětí, v 90. letech nízké (přibližně 13 
dětí ročně), se od r. 2005 (pokud pomineme „výkyv“ v r. 2001, kdy se 
narodilo 25 dolnopočernických občánků) převážně zvyšují. Nejvíce 
dětí se zatím narodilo v  roce 2018 (39) a  také v  letech 2019 (37), 
2012 (35), 2021 (34), 2014 (33), 2016 (32) a 2009 (32). Roste počet 
přistěhovaných obyvatel (při výrazně nižším počtu vystěhovalých) 
– např. v  r. 2001 se přistěhovalo pouze 37 občanů, následujícího 
roku již ale 108 a tento trend dále pokračoval, zvlášť v letech 2007 
(250), 2008 (146), 2018 (221), 2020 (152), 2021 (184 přistěhovalých). 
Velkou měrou se na tom podílí počet dokončených bytů jak v byto-
vých, tak v rodinných domech (r. 2009 – 24 bytů, r. 2011 – 14 bytů, 
2014 – 54 bytů, 2018 – 67 bytů, 2020 – 102 bytů).

Také z uvedených vybraných údajů vyplývá, že v Dolních Počer-

nicích máme poměrně vysoké zastoupení dětí a mládeže. Podíl dětí 
do 14 let u nás v loňském roce činil 22,4 %, obyvatelstvo ve věku 
15–64 let bylo zastoupeno 59,7 % a senioři nad 65 let 17,9 %. Pro 
rok 2020 máme k dispozici podrobnější data: ve věku 0-4 roky jsme 
měli toho roku 210 obyvatel, ve věku 5–9 let 215 dětí, 10 až 14letých 
bylo 179, 15 až 19letých 141, vyšší počty osob najdeme i v „rodičov-
ské“ populaci obyvatel ve věku 30–34 let (149 osob), 35–39 let (231), 
40–44 let (299) a 45–49 let (224). Senioři žijící v naší obci v roce 2020 
byli nejpočetnější ve věku 70–74 let (167) a 65–69 let (152). Osmde-
sátiletých a starších v r. 2020 bylo sečteno pouze 111. 

Pro srovnání můžeme uvést, že podíl dětí 0–14 let v  hlavním 
městě pro rok 2020 je 15,9 % (oproti našim 21,8 %), srovnatelný 
podíl dětí jako Dolní Počernice mají například městské části Dolní 
Měcholupy, Dubeč nebo Praha 19 a o něco větší podíl jen několik 
městských částí Prahy, jako jsou Březiněves, Čakovice, Vinoř, Praha 
22 a Kolovraty. Zajímavé rovněž je, že některé městské části Prahy 
srovnatelné s naší počtem obyvatel, mají podíl dětské složky oby-
vatelstva nižší než naše městská část – jsou to třeba i  Běchovice 
(17,1 %) a Satalice (17,9 %). V  této souvislosti musím podotknout, 
že ač tyto městské části „mají“ méně dětí, kapacita jejich základních 
škol je vyšší a (nebo) dosud nebyla zcela zaplněna: v Satalicích mají 
dle údajů na webu ZŠ kapacitu 450 žáků, školu navštěvuje 420 žáků, 
v Běchovicích činí kapacita školy 352 žáků, naplněnost uvádějí dle 
výroční zprávy 315 žáků. Pro následující školní rok přijali do sata-
lické základní školy 45 a do běchovické 37 prvňáčků. A jak vyplývá 
z informací uveřejněných na webu dolnopočernické základní školy, 
u nás nastoupí dokonce 52 nových školáků, přičemž kapacita školy 
je 350 žáků. Zřejmě se bude muset pro nový školní rok 2022/2023 
navýšit o dalších cca 25 míst. 

Rovněž při celostátním srovnání máme vysoký podíl dětí: dětská 
složka populace (0–14 let), která v rámci České republiky od roku 

dolní Počernice – podíl obyvatel ve věku 0–14 15–64 65+
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2008 vykazuje rostoucí trend, v r. 2020 představovala 16,1 % všech 
obyvatel. Seniorská složka populace (obyvatelé ve  věku 65+) má 
v naší obci naopak nižší podíl, než je celorepublikový průměr (rozdíl 
činil v roce 2020 téměř 2 %, v r. 2021 dokonce 3,8 %).

Průměrný věk obyvatel v roce 2021 byl u nás 39,4 let (muži 38,2 
a ženy 40,6 let), pro srovnání můžeme uvést údaj za celou Prahu: 
42,3 let (muži 40,7, ženy 43,7 let). Dá se říci, že zatímco se toto číslo 
pro Prahu nesnižuje, spíše mírně roste (porovnáván rok 2004 s ro-
kem 2021), v Dolních Počernicích se mezi uvedenými lety věkový 
průměr obyvatelstva snížil (z 41,7 let v roce 2004, přičemž pod hra-
nici 40 let se dostal již v r. 2018). A opět přidejme hodnoty za ce-
lou Českou republiku: v r. 2021 byl průměrný věk obyvatel 42,7 let 
(muži 41,2 a ženy 44,1 let). 

Bohužel, v  r. 2021 opustilo řady našich spoluobčanů nemálo 
osob. V uplynulých deseti letech zemřelo v naší obci průměrně 24,8 
osob ročně (obvykle 19 až 22 osob), výjimku představoval rok 2012 
(30 zesnulých obyvatel) a právě loňský rok, kdy jsme se navždy roz-
loučili s 31 občany. Je více než pravděpodobné, že tuto zvýšenou 
bilanci musíme přičíst souvislosti s epidemií COVID-19, i když před-
chozího roku, rovněž ovlivněného pandemií, byl počet zemřelých 
na spodní hranici obvyklého počtu (19 osob).

Co se týká rozvodů, jsme na  tom mírně lépe, než je „praž-
ský“ a celorepublikový průměr: pro rok 2021 vychází 1,4 rozvodu 
na 1 000 obyvatel Dolních Počernic (1,9 pro Prahu, 2,01 pro celou 
Českou republiku), to samé však nemůžeme říct o předchozím roce, 
kdy u nás počet rozvodů na 1 000 obyvatel činil 3,7 (celá ČR 2,03 
a Praha 1,97). Při pohledu na statistiky uplynulých let to však vypa-
dá – doufejme – jen na určitý výkyv. Nicméně, historicky nejvyšších 
hodnot dosahovala rozvodovost v Praze v 80. letech 20. století (v le-
tech 1987 a 1989 to bylo 4,2 rozvodu na 1000 obyvatel). V roce 2020 
bychom však napočítali 11 sňatků našich občanů, čímž se blížíme 
celorepublikovému průměru. V posledních 20 letech do manželství 
vstoupilo nejvíce obyvatel Dolních Počernic v  roce 2017, a  to do-
konce 23 osob, nemálo rovněž v letech 2005 (16), 2007 (15), 2008 
(14) či 2013 (13). Nejméně naopak v letech 2021 a 2006 (pouze 5) či 
2016 a 2012 (6). Zdá se však, že vzhledem k tomu, že míra sňateč-
nosti v České republice je poměrně nízká (i když v letech 2014–2016 
počet sňatků rostl) a mimo manželství se rodí 48,5 % dětí (údaj z r. 
2020, nutno ale vzít v úvahu případné sňatky následující po naroze-
ní dítěte), demografi cké údaje týkající se sňatků a rozvodů již zřej-
mě nemají takovou vypovídací hodnotu jako v minulosti. 

V  nezaměstnanosti obyvatel se Dolní Počernice pohybovaly 
v roce 2021 pod celorepublikovým průměrem (pouze 2,4 %, celá ČR 
3,49 %), obdobně tomu bylo v uplynulých letech, přičemž nejméně 
nezaměstnaných bychom v naší obci našli v letech 2019 a 2018 (2 
a 1,9 %).

Zajímavý je rostoucí počet cizinců v naší obci. Zatímco v r. 2013, 
pro který máme prvně k dispozici tyto údaje na webových strán-
kách ČSÚ, žilo v  Dolních Počernicích 108 cizinců, což bylo 4,78 % 
všech obyvatel, v roce 2021 to po setrvalém mírném každoročním 
růstu bylo již 274 osob, tj. 9,9 % obyvatel. Tehdy i nyní šlo převážně 
o Slováky a Ukrajince a dále o Vietnamce a Číňany. Tyto údaje však 
nezahrnují cizince s platným azylem a případné další osoby, které 
neprocházejí statistikami.

Z veřejně publikovaných dat se dozvíme i takové údaje, jako je 
např. počet požárů v naší obci v uplynulých letech i s vyčíslenými 
škodami, počty ubytovacích zařízení a jejich hostů (zde je markant-
ní úbytek zapříčiněný pandemií v r. 2020 a zejména v r. 2021), počet 
ekonomických subjektů registrovaných v  obci i  jejich rozrůznění 
podle převažující činnosti, počet zdravotnických zařízení a  jejich 
zaměření, počty typů škol nebo zařízení sociální péče.

Statistika sice nuda je, jak se zpívá ve známé televizní pohádce, 
ale skutečně má cenné údaje. Myslím, že právě nyní je vhodný čas 
se prostřednictvím statistických dat ohlédnout a podívat se na úda-
je týkající se naší obce. A to i proto, že se v brzké době začnou tato 
data – zejména vzhledem k  plánované nové výstavbě – měnit 
nejspíše dosud nevídaným tempem. Všem doporučuji informace 
a data uveřejňované na webových stránkách Českého statistického 
úřadu (https://www.czso.cz/).

 Mgr. Markéta Stehlíková

informace o akci 
„víTání oBČánkŮ“
Vítání občánků je dlouhodobou tradicí, kterou každoroč-
ně pořádá ÚMČ ve spolupráci s Komisí sociální, zdravotní 
a  bytovou. Starosta městské části ve  spolupráci se čle-
ny komise vždy vítá rodiče s malými občánky v náruči. 
Na památku na tuto událost děti obdrží nádhernou pu-
blikaci o Dolních Počernicích, peněžní poukázku a ma-
minky kytičku.

Na  základě obecného nařízení o  ochraně osobních 
údajů – Nařízení Evropského parlamentu a  Rady č. 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 je nutné, pokud máte 
zájem se této akce zúčastnit, abyste nám sdělili osobní 
údaje, týkající se novorozenců.

Vítání občánků, které se uskuteční na podzim t.r., se 
týká dětí, které se narodily v roce 2021 a 2022.

v případě vašeho zájmu se zúčastnit, kontaktujte, 
prosím, úMČ Praha - dolní Počernice, tel. 281 021 093 
nebo e-mailem: podatelna@dpocernice.cz  v termínu 
do 19. 9. 2022. 

do přihlášky je nutné uvést adresu, kam vám do-
ručíme pozvánku, jméno a  příjmení dítěte, i  datum 
jeho narození.

 Na setkání s vámi se za komisi těší 
 Ing. Hana Jaklová
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Jakou odměnu dětem na  konec školního roku vymys-
let? No přece něco dobrého na zub a spoustu zábavy! 
O to první se postarali sponzoři Alimpex Food formou 
úžasných zmrzlin a Coca-Cola svými nápoji a o to druhé 
šermířský spolek Alotrium se svým programem a  ná-
sledné promítání fi lmu Tajemství staré bambitky 2.

Počasí k nám bylo víc než milosrdné a mezi průtrží 
mračen den předem a vytrvalým deštíkem den poté nám 
ve čtvrtek 30. 6. ukázalo to nejlepší ze své nabídky. Slu-
níčko od brzkého rána usilovně vysoušelo posekaný trávník v zá-
meckém parku a optimální teplota kolem pětadvaceti stupňů byla 
ideálním doplňkem nadcházejícího večera.

Připravili jsme doprovodný program „Škola loupežníka Karaby“, 
aby navodil tu správnou atmosféru před následným promítáním fi l-
mu. Kolem louky ve Štěpnici vyrostlo několik stanovišť, kde šermíři, 
lučištníci a dámy z Alotria v dobových kostýmech učili děti i dospě-
lé návštěvníky házet podkovou na přilbu nebo kroužky na meč, stří-
let z kuše či luku, závodit v jízdě na dřevěném koni, skákat v pytli 
a poznávat historické zbraně. Na závěr pak skupina Alotrium před-
vedla dechberoucí ukázku svého umění. Vystoupení plné vášnivých 
soubojů s  meči a  dalšími zbraněmi doplněné zábavnými „alotrii“ 
a  romantickou scénou odměnilo téměř 400 diváků zaslouženým 
potleskem. Vyvrcholením celého večera pak byl již zmíněný fi lm. 
Jeho pozdní promítání kvůli nezbytné tmě však pár nejmenších 
účastníků už zaspalo :-)

Velký dík patří organizátorům (Oáza Dolní Počernice a její spo-
lupracovníci), skupině historického šermu Alotrium, Kinu na  ko-
lečkách, sponzorům (Alimpex Food a.s., Coca-Cola HBC aj.), stánku 
s občerstvením pana Kellnera a také všem návštěvníkům za příjem-
ně strávený večer…

 Markéta Brožová

šeRMíŘi 
a leTní kino
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S Klubem důchodců opět za krásami naší vlasti
20. června jsme navštívili hrad landštejn, jehož prohlídka byla bez průvodce. Hrad se na-
chází poblíž rakouských hranic v krásných lesích. Poté jsme odjeli do města Slavonice, kde si 
každý mohl prohlédnout historické centrum. Zájezd se vydařil i díky krásnému počasí.

17. července jsme vyrazili na státní zámek libochovice. Opět nám přálo počasí. Prohlíd-
ka zámku byla velmi zajímavá, přesto, že některé prostory nejsou vzhledem k probíhajícím 
opravám přístupné. U zámku se nachází nádherná zahrada založená již před třemi sty lety. 
Poté se všichni přesunuli na náměstí Libochovic vychutnat místní speciality do  restaurací 
a cukrárny. Všichni opět vyjadřovali spokojenost se zájezdem a již se těšíme na návštěvu vod-
ního hradu švihov, kam pojedeme 20. září.

 Miloslav Konopa, vedoucí Klubu důchodců
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Zámecký park se už podruhé rozezní filmovou hudbou. do dolních Počernic se po dvou letech vrací Symfonický orchestr dalibora 
havlíčka. Tento mladý orchestr plný nadšených muzikantů uvede 15. září 2022 v Zámeckém parku svůj zbrusu nový program. 
Budou ho opět tvořit ty nejznámější melodie stříbrného plátna. Zazní hudba z filmů Tenkrát na Západě, limonádový Joe, James 
Bond nebo třeba hodný, zlý a ošklivý. na otázky týkající se koncertu nám odpověděl dirigent dalibor havlíček: 

Co pro vás znamená koncert v Dolních Počernicích? 

Bude to jeden z našich prvních koncertů nové sezóny, která začala 
před pár dny. A pro ni jsme připravili úplně nový program. Koncert 
v Dolních Počernicích bude stejně jako minule takzvaně open-air, 
a  i když je to pro nás z  technického hlediska trochu složitější, Zá-
mecký park je pro nás opravdu nádherné a nezaměnitelné prostře-
dí, má krásnou atmosféru, a znovu si v něm zahrát bude pro nás ra-
dost. Je znát, že se tady v Dolních Počernicích o svůj Zámecký park 
dobře staráte. A myslím, že byl dobrý nápad sem koncert umístit. 
Příjemné je taky to, že tyhle venkovní koncerty mají trochu odleh-
čenější atmosféru. Diváci nemusejí přijít formálně oblečeni, mohou 
si dát před koncertem pivo a tak dále. To k takovéto letní open-air 
akci prostě patří. 

Co váš orchestr před dvěma lety přivedlo sem, do  Dolních Po-
černic? 

Jednoho dne mi zazvonil telefon a  v  něm se ozval Tomáš Král – 
ředitel Oázy, který dnes už bohužel není mezi námi. Ten mě ten-
krát požádal o spolupráci s tím, že by byl moc rád, aby se v Dol-
ních Počernicích ukázal nějaký symfonický orchestr. Pan Král byl 
opravdu skvělý člověk, hlavně výborný organizátor a  tak trochu 
i vizionář. To říkám proto, že zorganizovat koncert takhle velkého 
tělesa bylo pro začínající Kulturní centrum nejen velmi náročné, 

do dolních Počernic se vrací filmová hudba 

ale byl to v několika ohledech i trochu risk. A to nejen z finančního 
hlediska. Nicméně všechno se tenkrát bezvadně povedlo, přišlo si 
nás poslechnout snad přes 150 diváků. A vidíte – letos tu budeme 
hrát znovu. 

Jak se vám u nás tenkrát hrálo? 

Nejen pro mě, ale i pro celý orchestr to byl úžasný zážitek. Vzpo-
mínám na to jako na koncert, kde byla snad ta nejlepší atmosféra, 
jakou jsme kdy zažili. A když máte nadšené publikum, tak se vám 
o to lépe diriguje i hraje. Museli jsme tenkrát třikrát přidávat – diváci 
nás na konci koncertu vůbec nechtěli pustit z pódia. 

Jak byste představil váš orchestr divákům, kteří vás ještě neznají? 

Orchestr jsem v  roce 2016 založil s kamarádem Michalem Zeidle-
rem. Letos tedy zahajujeme už naši šestou sezónu. Orchestr tenkrát 
tvořili zejména studenti hudebních škol a  konzervatoří. Začínali 
jsme s filmovou hudbou, postupně jsme přidávali i hudbu klasic-
kou, pak třeba muzikál, nebo i aranže známých popových skladeb. 
Vždycky jsme si ale zakládali na tom, abychom hráli slavné a známé 
melodie. Ty totiž mají u diváků zaručený úspěch. 

Pro jaký druh publika hrajete? 

Známé melodie mají tu výhodu, že si je rádo přijde poslechnout 
nejen klasické publikum, ale třeba i diváci, kteří ještě symfonický or-
chestr naživo neslyšeli. Koncert filmové hudby je vhodný i pro děti, 
pokud je rodiče chtějí přístupnou a zábavnou formou seznámit se 
světem klasické hudby a velkých orchestrů.

Vaším působištěm je pouze Praha? 

Orchestr má sídlo v  pražských Kunraticích, ale dalo by se říci, že 
v současnosti koncertujeme zejména mimo Prahu. Čím dál od vel-
kých měst hrajete, tím vděčnější jsou posluchači. Hráli jsme dokon-
ce i v několika městech, kde v minulosti ještě žádný orchestr nevy-
stupoval. A přesto jsme měli plné sály. 

Co bude na letošním Koncertě filmové hudby nového? 

Je nový v podstatě celý program. Oáza chtěla, abychom letos zařa-
dili více skladeb od Ennia Morriconeho. Prvně ale třeba také zařa-
zujeme hudbu ze Star Wars, což jsou opravdu velkolepé a pro nás 
mimochodem velmi náročné skladby. Asi tu nemusím vyjmenová-
vat celý program. Letos je znovu hodně rozmanitý, a pokud to vaše 
čtenáře zajímá, najdou ho buď na  našich plakátech, nebo třeba 
na webových stránkách Oázy. 

Chápu správně, že tentýž program hrajete postupně na několika 
místech? 

V podstatě ano. I když na každém místě se malinko liší. Když máme 
připravený nějaký nový program, snažíme se ho uvést na co nejví-
ce místech. Koncerty jsou pro všechny orchestry vlastně pouhou 
třešničkou na dortu. Asi málokdo z diváků si dokáže představit, co 
všechno každému koncertu předchází a kolik práce musí být vyko-
náno, aby mohl orchestr vystupovat. 
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Jak se řídí orchestr? Dá se to přirovnat třeba k nějaké firmě, jako 
byste byl jejím šéfem? 

Je pravda, že to může být v něčem podobné. Systém komunikace, 
hierarchie… Dirigent je samozřejmě hlava orchestru. Hned pod 
ním je koncertní mistr, resp. první z houslistů, který je při koncertě 
zpravidla hned po  dirigentově levici, pak jsou další vedoucí sekcí 
a nakonec ostatní hráči. Takto to funguje umělecky. Málokterý divák 
třeba ví, že každý hráč se při koncertě nemusí periferně dívat jen 
na dirigenta, ale musí vnímat i méně nápadné pokyny vedoucího 
své sekce. Takže tohle může být jedna z podobností. Náš orchestr 
ale tvoří 35 hráčů a v takovém tělese už musí fungovat spousta pra-
videl. A řídit tak velký kolektiv je samozřejmě složité. Co se týče té 
druhé, neumělecké stránky, tak jsme neziskovou organizací. Takže 
paralelně k tomu všemu musí existovat ještě další systém organi-
zace, který zajišťuje chod orchestru po manažerské a ekonomické 
stránce. 

Co je při dirigování koncertu nejtěžší? 

Nejdůležitější je se při koncertě stoprocentně koncentrovat a sou-
středit. To platí nejen pro dirigenta, ale i pro všechny hráče, a třeba 
i osvětlovače a další personál, který je koncertu přítomný. Víte, být 
dirigentem je opravdu velká zodpovědnost. V  jeden moment se 
na vás spoléhá 35 muzikantů. Vy jen pohnete rukou a všichni za-
čnou hrát. Něco špatně ukážete, přeženete tempo skladby, zapo-
menete ukázat nástup jedinému hráči, no zkrátka – můžete toho 

jako dirigent zkazit opravdu hodně. A při tom všem se na vás dívá 
klidně 250 diváků. 

Trpíte trémou? 

Možná ještě před pár lety, ale dnes už ne. Ke koncertu samozřejmě 
trochu nervozity patří. Mým úkolem je vnést mezi hráče klid, aby 
se jim dobře hrálo. Dirigování je normální práce jako každá jiná. Já 
si ji snažím užívat. A je pravda, že u toho cítím i určitou uměleckou 
zodpovědnost. Když hrajete hudbu tak velkých skladatelů, jako jsou 
třeba John Williams, Hans Zimmer nebo Ennio Morricone, tak to 
už něco znamená. Nejenže jsou jejich skladby známé do poslední 
noty, ale u takové hudby prostě chybu udělat nesmíte. 

A děláte vy nebo orchestr chyby? 

Vždycky se nějaká chyba najde. Vezměte si, že je v orchestru 35 hrá-
čů. A to by bylo, aby nikdo z nich za celý koncert neudělal jedinou 
chybičku. Jsou to samozřejmě většinou kosmetické chyby, které 
poznám leda já, jako dirigent. I když chyby, které dokáží poznat i di-
váci, se najdou občas taky. Ale diváci to vždy rádi odpustí. Nejsme 
stroje a k živému koncertu to prostě patří. Jinak bychom museli po-
slouchat jenom doma hudbu z cédéček nebo z internetu. 

Jaké je to hrát v parku pod širým nebem? 

Když se ptáte přímo na to širé nebe, tak se nám minule stalo, že nad 
park při koncertě dvakrát zabloudil nějaký vrtulník. Nebyl to naštěs-
tí takový problém, myslím, že to bylo zrovna, když jsme hráli India-
na Jonese. A samotný orchestr snadno vytvoří hlasitost 100 dB, a to 
mimochodem pouze akustickou cestou – bez elektrického zesílení. 
Takže nějaké vrtulníky si na nás nepřijdou. Od té doby ale orchestr 
vtipkuje, že musíme do  repertoáru zařadit znělku ze seriálu M*A-
*S*H, jejíž součástí je i zvuk vrtulníku. Co se ale týče parku obecně, 
Oáza tam jako pořadatel zajistí vše potřebné. I nějaké zázemí pro 
diváky, WC, ale hlavně i  občerstvení. Dát si o  přestávce skleničku 
vína a chlebíček, to přece ke správnému kulturnímu zážitku patří. 

Co byste vzkázal divákům? 

Ať určitě dorazí! Bude to zábava a mají se rozhodně na co těšit. 

 Za redakční radu MUDr. Pavel Boček
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MEMORIÁL TOMÁŠE KRÁLE
ATLETICKÉ ZÁVODY VE VÍCEBOJI PRO ŽACTVO A PŘÍPRAVKY 

Kontakt: Tereza Konejlová, email: kony.tereza@seznam.cz, tel.: 728084129

1.ročník

Přihláška přes internet: htt ps://forms.gle/X4pc5U6oZxcsKgFZ9 nejpozději do soboty 24.9. do 16:00 
(v případě nemožné účasti  se prosím omluvte na uvedený kontaktní email)

Přihlášení je možné i na místě se startovným 50 Kč za dítě 
Přihlášení na místě, výdej startovních čísel končí 30 minut před startem první disciplíny

Neděle 25. 9. 2022
Hřiště ZŠ Dolní Počernice, Národních hrdinů 70

PRVNÍ DISCIPLÍNY OD 14:00

K ATEGORIE: 
Starší žactvo (2007–2008) • 60m • kriket • skok do dálky • 800m

Mladší žactvo (2009–2010) • 60m • kriket • skok do dálky • 800m
Přípravka (2011–2013) • 60m • hod míčkem • skok do dálky • 400m

Předpřípravka (2014–2015) • 50m • hod míčkem • skok do dálky • 200m
Nejmenší atleti  (2016 a mladší) • 50m • hod raketkou • slalom • skok z místa
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BeleTRie PRo doSPělÉ
karin lednická  Životice
František niedl  Železná rukavice
lucie hlavinková  Pravda nebyla k dostání
Michaela Janečková  Třešně v rumu
Jiří Mádl  Přitažlivost planety Krypton
halina Pawlowská  Zájezd snů
Jana Bernášková  Jak přežít svého muže
Radmila Tomšů  Hotel U devíti koček
amos oz  Příběh o lásce a tmě
Matt haig  Lidé
hendrik groen  Poslední deník Hendrika Groena
Peter May  Noční brána
Robert galbraith  Neklidná krev
greer Macallister  Žena číslo 99
Jussi adler-olsen  Chlorid sodný
Michael connely  Básník smrti, Noční oheň
Robb J. d.  Než udeří stín
linda castillo  Pocit hanby, Zpřetrhaná pouta
lee child   Lepší být mrtvý
Judy leigh  Babičky na tahu
agnés Martin-lugand  Hotel pod šťastnou hvězdou
Jules Wake  S láskou z Říma

v ý B ě R  Z   n o v ý c h  k n i h

Místní knihovna
Susan Meissner  Ohnivé květy
Fiona valpy  Moře vzpomínek

naUČná liTeRaTURa
anna novotná  Aby po nás něco zůstalo
Tuvia Tenenbom  Chyťte Žida! 
nina špitálníková  Svědectví o životě v KLDR
  Mezi dvěma Kimy

BeleTRie PRo MládeŽ
Jiří Poborák  4 kouzelnické příběhy Čtyřlístku
Jan endrýs  Věhlasné příběhy Čtyřlístku č. 19
lucie hlavinková  Sesterstvo 1. až 3. díl
Timotheé de Fombelle  Tobiáš Lolness
l. Bakonyi Selingerová   O nebi a zemi aneb meteorologické 

pohádky
Pete Johnson  Jak upgradovat rodiče
kevin Sands  Alchymistova šifra 3. až 5. díl
Soman chainani  Škola dobra a zla, díl 4. a 6.
Matthew k. Manning  Marvel Action Avengers Nová Hrozba

naUČná liTeRaTURa PRo MládeŽ
lizzie cox  Holky, neděste se puberty

 Světla Parkanová, knihovnice

Roman Franta vyhrál Mistrovství ČR v tenise a uspěl 
i na mezinárodní úrovni

  20. až 24. 6. 2022 proběhl meziná-
rodní turnaj veteránů ITF kategorie 
700 v  Karlových Varech, kterého se 
účastnil Roman Franta, hráč naše-
ho tenisového oddílu Sokol Dolní 
Počernice. Jak Roman říká: „Jel jsem 
to tam zkusit, a nakonec jsem ve Va-
rech strávil téměř celý týden“. Tur-
naje se zúčastnilo mnoho českých 
i  zahraničních tenistů, nejvíce z Ně-
mecka, ale i ze Španělska, Slovenska, 
Rakouska, Anglie, Izraele, Brazílie, 
Ukrajiny. V  singlu se Roman dostal 
do  semifi nále, kde nakonec prohrál 
s  vítězem turnaje a  současnou te-
nisovou jedničkou v  jeho kategorii 

60+ Achimem Gassem. Čtyřhru hrál Roman s Němcem Rolandem 
Kastnerem z Mnichova, kterého vyřadil v prvním kole dvouhry. Evi-
dentně ho Romanova hra zaujala, protože to byl právě Roland, kdo 
požádal Romana, zda by si s ním nezahrál čtyřhru. Spolu celý turnaj 
nakonec vyhráli. 

  O víkendu 15. – 17. 7. 2022 se v areálu SK Tenis Malšovice Hradec 
Králové konalo uzavřené Mistrovství České republiky seniorů řaze-
né do ITF S200. V kategorii 60+, kde nastoupil i Roman Franta. Hrálo 
se ve dvou skupinách. První skupinu vyhrál Mirko Grossman, hráč, 
který dlouhodobě vládne republikovému žebříčku. Druhou skupi-
nu vyhrál Roman Franta. Vítězové obou skupin se následně utkali 
o titul Mistra České republiky. Romanova bilance s Mirko Grossma-
nem doposud nebyla dobrá, ještě s ním nikdy nevyhrál. Tentokrát 
se mu ale podařilo zvítězit, a to poměrně jednoznačným výsledkem 
6:3, 6:1, a získat titul Mistra České republiky seniorů 2022.

  16. – 20. 8. 2022 se Roman Franta zúčastnil dalšího velkého me-
zinárodního turnaje seniorů kategorie ITF 700 v  německém Bad 
Füssingu. Roman se ve své kategorii (v náročné konkurenci) opět 

probojoval do semifi nále, kde prohrál až s 1. nasazeným a vítězem 
celého turnaje Hannesem Lienbacherem, současným 3. hráčem 
světového žebříčku kategorie 60+. 

Ke všem těmto parádním výsledkům Romanovi moc gratuluji!

 Honza Daněček, kapitán družstva A, Sokol DP
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Máme za sebou skvělý tábor, který každoročně dělá radost 30 dětem. Jako kaž-
dým rokem jsme v červnu opustili pastviny i stáje v Dolních Počernicích a odjeli 
na letní pastviny plné šťavnaté trávy. Koně si po celoroční práci zaslouží trochu 
odpočinku a nočního pasení. Kousek od Golčova Jeníkova, poblíž vesničky Pod-
moky, je na samotě u rybníku starý mlýn Rousínov. Toto místo nabízí své vlídné 
prostředí již 20 let všem zvířátkům z  Počinu. Na  břehu místního rybníku stojí 
osm chatiček, ve kterých zažívají dobrodružství děti z jezdeckého oddílu Počin 
a jejich kamarádi. Letošní tábor měl téma „Italská mafie“ a tak po celém areálu 
byly všechny stavby popsané italskými nápisy. Děti se s nadšením účastnily zá-
bavných her a brázdily na koních místní lesy. Mají zde možnost si užít dlouhé 
vyjížďky v přírodě, které v Praze nejsou možné. V horkých dnech využijí neda-
lekého rybníku k plavení koní, které patří k velmi oblíbeným jezdeckým doved-
nostem. 

Děti hodně ocenily celodenní záchranářskou akci, simulovanou autoneho-
du a pád z koně. Obě scénky byly dobře namaskované a děti se tak ocitly ve vel-
mi reálné situaci, kterou se snažily co nejlépe vyřešit. Jiný den navštívily farmáře, 
který jim za vydělané liry nadojil mléko jako lektvar na záchranu nemocného 
vůdce. Při té příležitosti byly svědkem narození telátek, dvojčat, které kravička 
Růženka přivedla na svět. 

Jako každý rok byl tábor nabitý hrami, soutěžemi, šifrováním, ježděním 
na koni a také výlety. Nedílnou součástí tábora je i dvoudenní putování s pře-
spáním v  lese. Parta dětí, se kterou jsme strávily 14 dní, byla letos mimořád-
ně vydařená. Počasí vlastně skvělé, od každého trochu a na konci tábora zase 
o kousek blíž k začátku školního roku a návratu do Prahy. 

Aby koně neměli jenom zábavu, využili jsme jejich nenahraditelného pohy-
bu k týdennímu léčebnému hiporehabilitačnímu pobytu. Zúčastnilo se ho osm 
rodin s  dětmi s  postižením, které zde absolvovaly intenzivní hiporehabilitaci. 
Jízda na koni v kroku v nerovném terénu je stimulační a přínosnou terapií. Po-
máhá dětem pracovat na koordinaci, rovnováze, zvyšuje jejich stabilitu, ale co 
je nejdůležitější, děti zde mají spoustu kamarádů. Už jenom cesta na pastvinu 
k rampičce, kde děti na koně nasedají, je pro většinu dětí náročnou rehabilitací. 
Každým rokem máme na konci pobytu radost z nových slov, které samovolně 
vycházejí z úst malinkých dětí, nebo z prvních krůčků, které dokážou udělat. 

Od poloviny srpna probíhal i  třetí z  letních pobytových táborů, a to tábor 
„Přirozeně s koňmi“. Týdenní tábor je pro tzv. koňomilky, prostě holčičky, které 
koně milují nadevše, a jejich největší radostí je trávit celý den s koněm, na koni, 
u koně... prostě kůň stokrát jinak a stále je ho málo. 

V  průběhu všech letních akcí se uskutečňovaly zajímavé projektové dny 
v rámci projektu neformálního vzdělávání dětí a studentů. Prostě léto bylo a je 
krásné, dlouhé a  plné úžasných zážitků. Všichni jsme nasbírali sílu a  energii 
na nadcházející školní rok, kdy koně opět budou dělat radost dětem v Praze.

Na všechny se koncem září budou těšit koně i děti z JK POČIN.

 Hanka Špindlerová
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Mš oRangeRy
MŠ Orangery se na  začátku letních prázdnin těšila na  krásné léto 
s dětmi, plné letních táborů, pohody a zábavy. Připravila se na malé 
předškoláčky a obměnila svá okna za nová. Druhý týden prázdnin 
již proběhl v  plném proudu a  děti vycestovaly k  moři Orangery, 
užívaly si teplých dnů na zahrádce školky s bazénky a procházely 
se v počernickém parku. Po zámořském dobrodružství a prozkou-
mávání podmořského světa a pláží se děti vydaly na cestu časem 
a skočily rovnou do dob pradávných dinosaurů. Stěny školky byly 
naplněné smíchem a školka se proměnila v sídlo archeologů, kte-
ří kutali fosilie na zahrádce, učili se písničky o dinosaurech a hráli 
spousty her. A kam jinam vycestovat z minulosti než do nekoneč-
ného vesmíru. Děti nasedly do rakety a vyletěly zkoumat sluneční 
soustavu, hvězdy a souhvězdí. Po náročné výpravě je důležité na-

JeSle oRangeRy – Prázdninový report
Jak se na letní prázdninový čas sluší, trávili jsme ho převážně venku. 
V případě velkého horka jsme se osvěžovali rozprašovačem s vodou 
a  vydávali se do  stínu přilehlých parků, kde jsme sledovali, které 
květiny právě kvetou. Jindy jsme si hráli na pískovišti a věnovali se 
i jiným letním aktivitám. 

Nejoblíbenější činností našich dětí je foukání bublin z bublifuku 
a  jejich následné chytání. Další oblíbenou hrou je hra na schovku 
nebo na honěnou. Jen u toho občas není zcela zřejmé, kdo koho 
vlastně chytá. Jindy jsme při procházkách kolem rybníků pozoro-
vali volavky, kačenky a dokonce se nám poštěstilo zahlédnout čápa 
černého. 

čerpat síly a  energie, a  tak se ve  školce i  vařilo, týden Masterchef 
Orangery provoněl celé Dolní Počernice a malý kuchtíci odcházeli 
domů s  dobrotami a  skvělou náladou. Aby toho nebylo málo, co 
by to bylo za  prázdniny, kdyby se nečarovalo a  nebyla by nějaká 
ta kouzla. Polovina srpna patřila magii a kouzelnickému světu, kde 
se děti přestrojily za  malé čaroděje a  čarodějky a  kouzlily úsměv 
na tváři každému, kdo se na ně podíval. Ke konci prázdnin se děti 
vypravily na indiánskou stezku, učily se tradice a obývaly indiánská 
týpí. Dokázali byste i vy komunikovat pomocí kouřových signálů? 
Školka Orangery si léto s dětmi náramně užila a už se těší na další 
dobrodružství, která je čekají v novém školním roce.

 Bc. Adéla Frišová

Během léta se nám podařilo splnit i naše prázdninové téma Ces-
ta kolem světa. Nad dětským atlasem jsme si povídali o tom, kde žijí 
která zvířata, jaká je tam příroda a také, co kde mají lidé rádi k jíd-
lu. V  Itálii jsme si pochutnali na špagetách, při putování Egyptem 
jsme na pískovišti provedli archeologický průzkum. V Americe jsme 
navštívili Indiány a  v  Grónsku Eskymáky. K  tomu jsme si zazpívali 
hezkou písničku. Procestovali jsme tak celý svět. 

Postupně se také s námi v průběhu celého léta loučily děti, které 
přechází od nového školního roku do školky a naopak mezi nás při-
cházely děti nové, které k nám od září budou docházet pravidelně. 

 Míša a Johanka
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Léto končí a začínáme se zase sdružovat ve městě. Naše KC je tu pro 
vás :-) Chtěla bych vás pozvat k nám do našeho nového komunitní-
ho centra. Přijďte a vyzkoušejte aktivity, které jsme pro vás připravi-
li. Program je bohatý jak pro seniory, tak nově zařazujeme aktivity 
pro děti a  dospělé, viz program. Nahlédněte a  vyberte si. Přijďte, 
těšíme se na vás. 

nově naBíZíMe: 
literární čajovna: každé pondělí od 15.30 do 17.00 hodin.
Chtěli byste se zapojit do  něčeho nového? Přijďte se realizovat 
k  nám do  Komunitního centra Jako doma v  Dolních Počernicích. 
Přineste si s  sebou na  začátek svou oblíbenou knihu. Budeme si 
spolu číst a vyprávět. Až se lépe poznáme, časem začneme i psát 
vlastní příběh. A náš nový příběh vybavíme i výtvarně. Vyrobíme si 
scénu, kulisy, pořídíme kostýmy. Jsme tu všestranně založený tým. 
Když to všechno propojíme, vytvoříme postupně divadelní před-
stavení a zahrajeme si společně na prknech, která znamenají svět. 
Nemusíte se obávat, jednotlivé dovednosti se naučíme společně. 
Každý se začlení přesně tak, jak bude sám potřebovat. Tak, aby byl 
spokojený.

Přijďte k nám tvořit a nebo si pohrát, těšíme se na vás. Velice rádi 
uvítáme každého, kdo bude mít chuť se zapojit. 
 Zdeňka Čápová 

Vernisáž nové výstavy „vRcholy SvěTa“ Jan Nováček 
proběhne 19. října 2022 v 17.00 hod. Výstava bude k vidění 
do konce listopadu.

5. října proběhne ochutnávka produktů z rodinného 
vinařství Bartoník https://www.vinobartonik.cz/. 
Bylinkové a ovocné sirupy, mošty a samozřejmě víno. 

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 
za jednoho psa byla 31. 3. 2022!

Splatnost místního poplatku 
za druhého psa je 31. 8. 2022.

n e Z a P o M e Ň T e
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RokyTka, počernický dětský sbor
Nový školní rok zahajujeme s nadšením v návaznosti na úspěšnou loňskou sezónu a také vel-
mi vydařené letní táborové soustředění v Letařovicích, kam opět po roce vyjely děti z Rokytky 
letos o prázdninách. Po  loňském prvním ročníku jsme již věděli, jak táborový život funguje 
a na co se můžeme těšit! Celotáborová hra ve stylu Harryho Pottera a další hry.

Ale Letařovice nejsou jen tábor, je to hlavně sborové soustředění, my jsme tentokrát zvlád-
li připravit nejen některé skladby na podzimní sborovou soutěž, ale také jsme se s předsti-
hem pustili do nacvičování vánočních skladeb. V prosinci nás totiž čeká velký koncert s BSOP 
v Obecním domě, na který se musíme pečlivě připravit. Je úžasné, že při červnovém provedení 
Carminy Burany udělala Rokytka na orchestr tak dobrý dojem, že jsme dostali právě tuto na-
bídku a děti si budou moci zážitek ze zpívání v tak nádherném koncertním sále zopakovat 
i o Vánocích.

Táborové zpívání vyvrcholilo koncertem v kostele sv. Jakuba Staršího v Letařovicích, kam 
se přijela podívat i většina rodičů. Koncert se náramně vydařil a dětem se při závěrečné sklad-
bě podařilo rozezpívat a roztančit skoro všechny diváky.

Celé vyprávění a fotografi e naleznete na webu Rokytky. 
Se začátkem nové sezóny pořádáme po celé září zápisy pro nové zpěváčky do přípravných 

oddělení. Na plakátku se dozvíte více informací a budeme rádi, když se do naší fajn party při-
dají další nadšené děti.

Za celý tým Rokytky přeji pohodový vstup do nového školního roku a budeme se těšit 
na setkání při našich koncertech a vystoupeních!
 Andrea Čančarová Houfková, sbormistryně Rokytky

Veselý Čertík je mateřské centrum, 
ale i rodinný klub, který nabízí širo-
ké spektrum aktivit pro děti a jejich 
rodiče. 

Pro období podzim 2022 připravil jak osvědčené a dlou-
hodobě oblíbené kurzy, jako jsou třeba Hrátky s batolátky pro 
ty úplně nejmenší, Čertovský kombomix nebo Montesorri 
pracovnu, ale i novinky. Mezi ně patří keramika pro děti pro 
různé věkové skupiny, cvičení pro nastávající maminky, i  ty 
po porodu, nebo dětskou jógu. Nadále bude také 2x týdně 
probíhat v dopoledních hodinách program Krůček do školky 
pro děti od 2 let. 

Kompletní seznam kurzů najdete na  našich stránkách 
www.veselycertik.cz nebo na našich FB stránkách.

Těšíme se na setkání s vámi i vašimi malými čertíky!

 Jana Pitrová

veSelý ČeRTík PRo děTi i RodiČe
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inzerce

ČíSlo UZávěRka vyJde
9,10/2022 6. října 1. listopadu

11,12/2022 1. prosince 21. prosince

UZávěRky ZPRavodaJe do konce RokU 2022

oBJednávky a ceník
https://praha-dolnipocernice.cz/dolnopocernicky-zpravodaj

Pronajmeme u Úval
nezatep. prostory 350 – 850 m2 od 65 Kč/m2  

a odstav. plochy do 1500 m2 od 12 Kč/m2. 

Tel. 608773259

Nestranné, nezávislé, důvěrné a bezplatné informace  
pro ty, kterým hrozí nebo již řeší finanční problémy spojené 

s půjčkami, splácením, dluhy, exekucemi,  
včetně návrhu na oddlužení.

Finančně podporuje OP Zaměstnanost v rámci projektu  
„Cesta z dluhů v Praze“, 

číslo projektu: CZ.03.02.X/0.0/0.0/20–139/0017120

Dluhové poradenství
Čtvrtek 12:30 - 16:00

DLUHY ExEkUcE ODDlužeNí

Provozuje:


