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na tomto místě jste se pravidelně setkávali s úvodníkem pana sta-
rosty. V tomto čísle – zcela výjimečně – bych si ho z titulu předsedy 
Redakční rady Dolnopočernického zpravodaje dovolil zastoupit. 
Vedeme mě k tomu fakt, že v historii naší městské části něco končí 
a něco začíná. Proběhly volby do naší městské části. Někdo uspěl, 
někdo neuspěl, nicméně karty jsou znovu rozdány. Pokud se ale 
podíváme na nově zvolené zástupce, zjistíme, že jména řady těch, 
kteří léta stáli ve vedení naší městské části, zde již nenajdeme. Není 
tu například již Ing. Miloslav Král, který téměř 32 let pracoval jako 
zástupce starosty, měl na  starost stavby, rekonstrukce objektů, 
údržbu a správu majetku a pozemků a nemalou měrou se podílel 
na rozvoji a zkrášlení naší obce. Není tu Ing. Tomáš Jílek, dlouholetý 
člen vedení naší MČ, autor a realizátor řady projektů ku prospěchu 
našich občanů. 

V seznamu čerstvě zvolených zastupitelů je ale řada jmen úplně 
nových. I to nám tyto volby přinesly. A proto přeji všem zvoleným 
zastupitelům, kteří nás budou ve vedení naší městské části čtyři dal-
ší roky zastupovat a rozhodovat o mnoha klíčových věcech, týkají-
cích se každého z nás, aby vedli naši městskou část moudře a uvážli-
vě. Aby měli na mysli, že zastupují nejen ty, kteří je volili, ale i ty, kteří 
volili jiné. Zastupují všechny naše občany. Čekají je složité úkoly – 
vstupují do neklidné doby, kdy se zvyšují zejména ceny energií. Je 
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Jednání Rady MČ PRaha - dolní PoČeRnice
Vážení spoluobčané,

místo obvyklého „výtahu“ projednávaných bodů v RMČ, bych vás 
rád na tomto místě stručně seznámil s prací Rady městské části Pra-
ha - Dolní Počernice za volební období 2018–2022.

Rada se za toto období sešla na 165 svých jednání s většino-
vou účastí všech jejích členů. Pokud při jednání rady došlo k ne-
účasti některých členů rady, byli tito vždy řádně omluveni z váž-
ných důvodů. Jednání rady se pravidelně zúčastňovala tajemnice 
ÚMČ Mgr.  Edita Hejdová a  zapisovatelka paní Markéta Brožová 
z kanceláře starosty.

Dále byli na  jednání rady zváni zástupci různých společností 
a organizací a příspěvkových organizací MČ, jejichž účast vždy smě-
řovala k bližšímu vzájemnému porozumění projednávaných bodů, 
a tím i snadnějšímu rozhodování jednotlivých členů rady.

Z jednání RMČ byly pořizovány zápisy, které byly zveřejňovány 
v plném rozsahu na webových stránkách MČ a byly rozesílány všem 
členům ZMČ Praha - Dolní Počernice. Ve zkrácené podobě pak bylo 
jednání rady uveřejňováno v  Dolnopočernickém zpravodaji s  po-
známkou, že zájemci o podrobnější informace mohou nalézt zápisy 
na internetu, na ÚMČ nebo v kanceláři starosty.

Vyskytly se i případy, kdy zápisy nebyly o projednávaných zá-
ležitostech úplně vypovídající. V těchto případech bylo zájemcům 
o bližší informace odpovězeno buď ústní nebo písemnou formou.

RMČ se v  uplynulém období povětšinou zabývala finančními 
a  majetkovými záležitostmi, různými smluvními vztahy, podáními 
v oblasti dopravy, stavebnictví a veřejných zakázek.

Předmětem jednání rady byly i  otázky kulturního a  společen-
ského života v MČ, volnočasových aktivit, sociální oblasti a bezpeč-
nosti. V souhrnu lze konstatovat, že se RMČ zabývala všemi oblastmi 
veřejného života, které stanovuje Strategický plán MČ Praha - Dolní 
Počernice. Mimoto byla na  mnoha jednáních rady řešena proble-
matika Covid 19 a v poslední době i ukrajinských uprchlíků.

Úkoly, vyplývající ze zápisů rady, uváděl v život úřad MČ, kan-

skutečně klíčové v tomto volebním období dokončit stavbu nové 
školy a najít cestu ke společnému životu s těmi, co se do naší měst-
ské části teprve nastěhují a budou tu žít s námi. 

Všem zastupitelům, kteří ve vedení městské části nebudou, pře-
ji, aby své kroky a činy dobře zvažovali, samozřejmě jejich právem 
je kontrola a případná kritika těch, co rozhodují, ale tato kritika musí 
být konstruktivní, a  ne destruktivní. Zkusme hledat věci a  cíle, co 
nás spojují. Přes žaloby a  vzájemné napadání se nic nevybuduje. 
Pouze vzniknou příkopy, které budou čím dál hlubší. Mějme na my-
sli, že žijeme tady všichni společně, v naší hezké klidné městské čás-
ti, která je naším domovem, domovem našich předků, domovem 
těch, kteří sem přijdou, a  bude domovem našich dětí. Zkusme ji 
společně učinit domovem ještě hezčím a lepším, než je teď. K tomu 
potřebujeme pracovité a moudré zastupitele. A zároveň zastupitelé 
potřebují naši podporu. Nestačí jednou za čtyři roky přijít a odvolit. 
Je třeba naší občasné aktivity a spolupráce s vedením městské části. 
A ta spolupráce musí být konstrukční a trvalá – a to na obou stra-
nách. Věřím, že jak občané, tak zejména nové vedení naší městské 
části, bude v následujícím volebním období při svých rozhodnutích 
a krocích postupovat s tímto ohledem – ke vzájemné spokojenosti 
nás všech občanů Dolních Počernic.

 Martin Šíla, předseda RR

celář starosty a také jednotliví členové rady. Kontrolu plnění těchto 
úkolů prováděla tajemnice ÚMČ a kancelář starosty.

S uplynutím volebního období 2018–2022 děkuji všem členům 
rady, tajemnici Editě Hejdové i Markétě Brožové za jejich práci, kte-
rou odváděli v souvislosti s činností rady, která nesla po celé 4 roky 
velkou zodpovědnost za kvalitu veřejného života v Dolních Počer-
nicích. Jen vy můžete posoudit, jak se odstupující radě tato práce 
podařila.

Přeji nově zvolené radě, aby na  svých jednáních pokračovala 
s jasnou myslí a cílem zlepšení podmínek života obyvatel Dolních 
Počernic.

Jednání ZMČ PRaha – dolní PoČeRnice
ZMČ Praha - dolní Počernice na svém 24. zasedání ze dne 19. 9. 
2022

odsouhlasilo 
- finanční plnění Smlouvy o  spolupráci se spol. Central Group,  
63. investiční
- zpracování nového Strategického plánu MČ Praha - Dolní Počerni-
ce na r. 2023–2026
- znění Protokolu, kterým MČ přebírá do svého majetku investiční 
výstavbu – opravu části ul. Nad Rybníkem
- odejmutí majetku (část chodníku u nově vybudovaného obratiště 
BUS MHD) a jeho předání do výlučného vlastnictví hl. m. Prahy

schválilo 
- poskytnutí částky 300tis.Kč formou daru Sokolu Dolní Počernice 
z.s. na úhradu energií a částku 100tis. Kč Jezdeckému klubu Počin
- kupní smlouvu na odkoupení části pozemku parc.č. 304/5 v k.ú. 
Dolní Počernice za účelem narovnání majetkových vztahů v areálu 
nově vybudovaného Komunitního centra Jako doma
- navýšení finančních prostředků ve výši 51 098 Kč v rámci Participa-
tivního rozpočtu MČ na akci „Oživení prostoru – Na Farním“ 
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Po čtyřech letech se v Dolních Počernicích, stejně jako v dalších ob-
cích České republiky, konaly ve dnech 23. 9. – 24. 9. 2022 komunál-
ní volby, jak se také volbám do zastupitelstev obcí říká. V letošním 
roce kandidátní listiny sestavily a o přízeň voličů se ucházely tyto 
volební strany (volební číslo určuje registrační úřad losem):

1. Občanská demokratická strana (ODS) – politická strana
2. Občané Dolních Počernic (ODP) – sdružení nezávislých kandidátů
3. POČERNICKÁ PATNÁCTKA (PP) – STAN + nezávislí kandidáti
4. DOLNÍ – Monarchisté + SMS DOLNÍ 

Volby přinesly tyto výsledky: 
Z celkového počtu osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů 
a jejich dodatků (1 950 osob), bylo voličům vydáno 1 143 úředních 
obálek (tj. do volební místnosti se dostavil tento počet osob), ode-
vzdáno bylo 1  142 obálek. Voleb se tedy letos zúčastnilo 58,62 % 
oprávněných voličů, což je přibližně o 2 % voličů méně než v před-
chozích volbách do zastupitelstva.

do patnáctičlenného zastupitelstva obce byli zvoleni za jednot-
livé volební strany (různých oprávněných typů):

  hlasy abs.   hlasy v %

1.  ODS
- Zbyněk Richter      440  10,28
- Danka Exnerová      322     7,72
- Petr Stránský      308     7,19
- Petr Hartoš      305     7,12

2.  ODP
- Jiří Schwarz      333     9,34
- Petr Kšáda      317     8,89
- Martin Lněnička      314     8,81

3.  PP
- Pavel Boček      301  11,20
- Markéta Stehlíková      224     8,33
- Jan Šroubek      222     8,26

4.  DOLNÍ
- Drahoslava Kráčmarová      394     7,92
- Jan Paul      333     6,69
- Iva Poláčková Šolcová      363     7,30
- Jakub Rambousek      338     6,79
- Pavel Vermach      362     7,28

(pozn.: tučně jsou označeny tři nejvyšší hodnoty)

Níže uvádíme celkový počet platných hlasů pro volební stranu:
(Celkem platných hlasů 15 498)

1. ODS   4 278
2. ODP   3 562
3. PP    2 687
4. DOLNÍ   4 971

nesouhlasilo
s odkoupením 1/18 pozemku parc. č. 1641/5 v k.ú. Dolní Počernice 
o výměře 2,2m² od spol. Viagem, a.s. z důvodu jeho bezvýznamnos-
ti pro MČ Praha – Dolní Počernice

Upozorňuji zájemce o podrobné informace z jednání RMČ a ZMČ, 
že úplné zápisy z jejich jednání jsou uveřejněny na webových strán-

kách MČ Praha – Dolní Počernice a v písemné podobě jsou dostup-
né na úřadu MČ nebo v kanceláři starosty.

 Zbyněk Richter, 
 starosta MČ Praha – Dolní Počernice

Zápis o výsledku voleb je uveden jak na webových stránkách naší 
obce (www.praha-dolnipocernice.cz), tak na  stránkách Českého 
statistického úřadu (www.volby.cz). Tam je možné výsledky sledo-
vat i podle rozdělení na oba dolnopočernické volební okrsky. 

výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy
Spolu s volbami do zastupitelstva městské části se konaly ve dnech 
23. 9. – 24. 9. 2022 rovněž volby do Zastupitelstva hlavního města 
Prahy, které má 65 členů. Letošního roku se těchto voleb zúčastnilo 
43,91 % oprávněných voličů. Kandidátní listiny sestavilo 22 voleb-
ních stran.

Nejvíce hlasů (24,72 %) získala koalice SPOLU pro Prahu (KDU-
+ODS+TOP 09), která bude mít v  následujícím volebním období 
v  pražském zastupitelstvu 19 členů. Jako druhé se umístilo ANO 
2011 s 19,33 % hlasů a 14 mandáty, následuje Česká pirátská strana, 
jejichž zisk činí 17,72 % hlasů a 13 mandátů. V zastupitelstvu budou 
zastoupeni také PRAHA SOBĚ (14,72 %, 11 zastupitelů), STAROSTO-
VÉ A NEZÁVISLÍ (7,76 % a 5 zastupitelů) a nakonec koalice SPD, Tri-
kolora, Hnutí PES a nezávislí společně pro Prahu se 3 mandáty, která 
získala 5,16 % hlasů.

A jak jsme do Zastupitelstva hlavního města volili v Dolních Po-
černicích? Podívejte se níže na přehled rozčleněný podle volebních 
okrsků:

volební okrsek 30001 (volební místnost v  MŠ), volební účast 
51,64 % (pro volby do zastupitelstva Prahy):

1. SPOLU    32,64 %
2. ANO    25,10 %
3. Piráti    11,97 %
4. PRAHA SOBĚ       8,09 %
5. STAN       8,02 %
6. SPD, Trik, PES, NK      4,33 %

volební okrsek 30002 (volební místnost v  ÚMČ), volební účast 
56,75 % (pro volby do zastupitelstva Prahy):

1. SPOLU    33,72 %
2. ANO    20,68 %
3. Piráti    10,87 %
4. PRAHA SOBĚ       8,02 %
5. STAN       7,59 %
6. SPD, Trik, PES, NK      3,48 %

Zápis o výsledku voleb a další přehledy jsou uveřejněny na strán-
kách Českého statistického úřadu (www.volby.cz). 

 Pro Dolnopočernický zpravodaj zpracovala  
 Mg. Markéta Stehlíková

výsledky voleb do Zastupitelstva MČ Praha-dolní Počernice
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V pondělí 17. 10. 2022 od 17,00 hod. proběhlo v prostorách hotelu 
Svornost první ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva 
MČ Praha - Dolní Počernice. Přítomni byli všichni nově zvoleni za-
stupitelé, s výjimkou Ing. Pavla Vermacha (DOLNÍ – Monarchisté + 
SMS DOLNÍ), který se omluvil ze zdravotních důvodů. Ustanovující 
schůzi zahájil pan Zbyněk Richter (ODS), končící starosta naší MČ, 
který byl ale znovu zvolen zastupitelem. Přivítal všechny přítom-
né nově zvolené zástupce, pracovníky MČ Dolní Počernice a hos-
ty z řad obyvatel Dolních Počernic. Poté následovalo složení slibu 
nově zvolených zastupitelů. 

Po tomto důležitém právním aktu mohlo proběhnout schválení 
programu jednání. Klíčovými body jednání byly: stanovení dlou-
hodobě uvolněných členů ZMČ (schválen byl jeden dlouhodobě 
uvolněný člen ZMČ, a tím je starosta MČ), dále stanovení počtu zá-
stupců starosty (schválena funkce 1. zástupce starosty a 2. zástup-
ce starosty). Následovaly volby vedení MČ. Volilo se aklamací. Jako 
první byl volen starosta naší MČ – již po sedmé byl do této funkce 
zvolen pan Zbyněk Richter (ODS). Následovala volba zástupců sta-

Poznámka: hlasovalo 14 zvolených zastupitelů (Ing. Pavel Vermach nebyl přítomen); na funkci 1. zástupce starosty byl navržen Mgr. Martin 
Lněnička, který tuto kandidaturu nepřijal
 Martin Šíla

Ustavující schůze nového zastupitelstva

výsledky voleb
FUnkce navRžený kandidát PoČet hlasů PRo PoČet hlasů PRoti ZdRželi se

Starosta MČ Zbyněk Richter 9 4 1

1. zástupce starosty MUDr. Pavel Boček 10 0 4

2. zástupce starosty Bc. Jiří Schwarz 9 4 1

Člen RMČ Mgr. Markéta Stehlíková 9 0 5

Člen RMČ Bc. Martin Lněnička 13 0 1

rosty. Z  navržených kandidátů byli zvoleni: 1. zástupcem starosty 
se stal MUDr. Pavel Boček (POČERNICKÁ PATNÁCTKA), 2. zástupcem 
byl zvolen Mgr. Jiří Schwarz (Občané Dolních Počernic).

Jednání pokračovalo volbou zbylých členů do Rady MČ. Jelikož 
naše Rada MČ má pět členů, bylo nutné dovolit zbylé dva zástup-
ce. Stali se jimi Mgr. Markéta Stehlíková (POČERNICKÁ PATNÁCTKA) 
a Mgr. Martin Lněnička (Občané Dolních Počernic). Tímto skončily 
volby. 

Následoval projev nově zvoleného starosty, ve  kterém nejdří-
ve poděkoval za danou důvěru, nastínil plány nového vedení MČ 
na toto volební období a zároveň vyjádřil naději, že se do práce pro 
naši MČ zapojí všichni zvolení zastupitelé s tím, že by byl rád, kdyby 
v práci MČ převládl duch spolupráce a vzájemného porozumění. 

Po  projevu došlu k  odsouhlasení odměn zvolených zástupců, 
což byl akt, který bylo nutné dle zákona provést. Poté byla první 
ustanovující schůze ukončena.

(Stenografický záznam z tohoto jednání bude uveřejněn na in-
ternetových stánkách úřadu.)
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Vážený pane Bočku,
opravdu si myslíte, že „nepokročení ve věci výstavby nové školy jde zcela na vrub“ těch, kteří usilují o zkvalitnění aktuálního, v pořadí již 
třetího, projektu? Nemůže být hlavní příčinou jeho nepromyšlená, veřejně nekomunikovaná příprava a neochota zabývat se odstraněním 
závažných nedostatků? A nebylo by po dvaceti letech přešlapování lepší oprostit se od osobních invektiv, poučit se z chyb a otevřít dveře 
spolupráci?

Věříme, že v tomto volebním období najdeme v Počernicích společnou řeč a že nejen na bázi výsledků odborných studií, ale i na zákla-
dě vzájemného respektu a porozumění, dojdeme k projektům, na které se budeme moci všichni těšit.

 Za Obecnou školu dolnopočernickou Regína Novotná a Josef Nožička
Text Reakce Obecké školy dolnopočernické byl zkrácen o znění tří otázek, položených Obecnou školou dolnopočernickou kandidujícím před volbami.

Vážení představitelé Obecné školy, na znění své odpovědi v rubrice Zastupitelé odpovídají trvám. Nepokročení ve věci výstavby nové školy 
jde na vrub těch, kteří dali námitky ve stavebním řízení, a jsou příznivci Obecné školy. 

Většina z nich bydlí v okolí zamýšlené nové školy. Proto bych chápal, že tam stavbu nechtějí, byť je v zájmu drtivé většiny občanů. Vaše 
donekonečna opakované fráze o nepromyšlenosti, nekomunikovatelnosti projektu mně pak vyznívají zcela falešně, i s ohledem na sku-
tečnost, že všechny vaše připomínky k projektu byly (i veřejně) projednány s odborníky a vedení městské části je opakovaně investorovi 
předestřelo.  MUDr. Pavel Boček

Reakce na vyjádření MUdr. Pavla bočka v rubrice „Zastupitelé 
odpovídají“ v minulém vydání dolnopočernického zpravodaje:

odpověď MUdr. bočka

Vážení spoluobčané,
v  pondělí 17. října 2022 jsem byl 
Zastupitelstvem MČ Praha – Dolní 
Počernice zvolen již posedmé za se-
bou starostou naší MČ. Mohlo by 
se zdát, že tato volba byla odrazem 
výsledků voleb, ve  kterých jsem 
od  vás dostal nejvíce hlasů. Avšak 

vzhledem k tomu, že o složení samosprávy rozhoduje zastupitel-
stvo, nebyla jednání v tomto směru vůbec jednoduchá. Dovolím 
si tvrdit, že od r. 1990 byla tato jednání nejsložitější. O to více si 
vážím důvěry, kterou jsem dostal od členů ZMČ, kteří pro moje 
zvolení hlasovali. 

Při projevu po mém zvolení jsem se zmínil o jakýchsi příko-
pech, které byly během posledních let mezi členy ZMČ vykopává-
ny a také vykopány. Také jsem se zmínil, že jsem nebyl tím, který 

Slovo starosty
tyto příkopy vykopal, ale že v následujících čtyřech letech (pokud 
ve funkci starosty vydržím), budu první, kdo se bude snažit tyto 
smyšlené příkopy zahladit. Je však jasné, že tento obtížný úkol 
nezvládnu sám, ale že mně musí pomoci svými postoji a jedná-
ním celé zastupitelstvo.

Je před námi mnoho nekončící práce a já se do ní pouštím se 
zastupitelstvem z 1/3 obměněným a s radou obměněnou ze 3/5. 
Jsem přesvědčen, že všichni zastupitelé, kteří svůj mandát obhá-
jili i ti noví, budou pracovat s takovým nasazením, jaké našim ob-
čanům slibovali ve volební kampani. Ono je to totiž všechno jen 
a jen o práci, ale práci konstruktivní a smysluplné.

V závěru svého projevu na ustavujícím zasedání ZMČ jsem řekl, 
že jsem otevřen k jednání nejen se všemi členy ZMČ, ale i s vámi, 
občany Dolních Počernic. Toto mějte, prosím, na paměti s důvěrou, 
že všemi vašimi nápady, potížemi i kritikou se budeme zabývat. 

 Zbyněk Richter, starosta MČ Praha – Dolní Počernice

Jako již tradičně, u  příležitosti státního svátku vzniku 
Československé republiky, stáli členové Junáka z  Dol-
ních Počernic čestnou stráž 
u  nově zrekonstruovaného po-
mníku padlých v 1. světové vál-
ce. Poté členové místní KDU-ČSL 
k  památníku položili kytici kvě-
tin jako vzpomínku na  všech-
ny, kteří se svojí obětí zasloužili 
o vznik republiky.

Uctění památky padlých
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droga na povel z hůry

honzo, ty jsi dolnopočernický rodák, že?

Ano, narodil jsem se sice 20. září 1945 u Apo-
lináře, ale rodiče bydleli tady v Dolních Po-
černicích.

Pro jedno z  předchozích čísel dPZ jsem 
psal rozhovor s  malířkou olgou stárko-
vou, která se tu narodila na konci války, 
takže s ní jste byli vrstevníci?

Tehdy se jmenovala Babinská. Chodili jsme spolu dokonce do třídy 
ve škole. Dodnes mi připomíná, jak jsme se tenkrát právali.

a kdo vítězil?

No samozřejmě, ona. Vyrůstal jsem tedy s generací lidí jako je Zby-
něk Richter. Ale nesportoval jsem tu s  nimi v  Sokole, i  když jsem 
sportoval hodně. Nejprve to byla jízda na lyžích a na kajaku. Chodil 
jsem jezdit na Vltavu. Nějaký čas po vojně jsem se pak dal na judo, 
kterému jsem se věnoval asi dvanáct let. Dopracoval jsem se do tře-
tí výkonnostní třídy. Zkoušel jsem i čtvrtou, ale na to jsem už neměl. 
Nebyl jsem kdovíjaký zápasník, často jsem dostával, někdy taky 
vítězil, ale hlavně jsem měl takový příjemný pocit, že jsem judista.

Potom jsem se dal na windsurfi ng. V tom jsem se sice dostal až 
do československého poháru, ale nikdy jsem nebyl na špici. Někdo 
přeci musí být i poslední, když jede sto padesát lodí, že.

Počernický rybník je sice největší v  Praze, ale windsurfi ng se 
na něm asi provozovat moc nedá, tak kde ses k tomu dostal?

Chodil jsem trénovat na Podlesák k Uhříněvsi, ale jezdil jsem hlavně 
po závodech na různých nádržích, přehradách a rybnících po celé 
vlasti.

Je to nebezpečné?

Ani ne. Samozřejmě se něco může stát, může tě praštit stěžeň. Musíš 
se naučit zvládat dobře vítr. Silný vítr pak už zvládnou jen někteří.
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v dolnopočernickém komunitním centru Jako doma se 20. října 2022 konala vernisáž výstavy vrcholy světa místního malíře – au-
todidakta Jana nováčka. tento rozhovor vznikl krátce před vernisáží. Už dříve jsem si honzu nováčka zařadil na pomyslný seznam 
osobností, které bych našim čtenářům rád představil v cyklu rozhovorů. Zmíněná vernisáž byla tedy dobrým podnětem jej vyzpoví-
dat právě pro toto číslo dPZ. Zavolal jsem honzovi a on mne velmi ochotně pozval na týž den večer k sobě domů. když jsem vstupo-
val klenutou brankou, která jako by patřila do nějakého království skřítků, do zahrady jejich domečku, připadalo mi to trochu, jako 
bych přecházel do jiného světa. a to jsem ještě netušil, že se přede mnou za chvíli opravdu otevře svět nádherných krajin, horských 
štítů, ale i vlaků a zátiší, kterými Jan nováček zaplňuje svá plátna. byl jsem usazen v útulném pokojíku, kde na plných knihovnách 
visely honzovy obrazy. Zatímco z větve připevněné na stěně, na níž visel i indiánský luk a několik indiánských talismanů či lapačů 
snů, nás pozoroval vycpaný dravec, začal jsem se pomalu vyptávat.

dostal tě sport někdy do zahraničí?

Jednou jsme jeli bojovat s judisty nějaké policejní školy v Ně-
mecku. A  když jsme jeli na  dovolenou k  moři, bral jsem si 
s sebou třeba plovák, ale jinak jsem na žádné mezinárodní 
turnaje nebo soutěže necestoval. Nakonec judo jsem si po ly-
žích a kajaku vybral právě proto, abych byl více doma.

dolní Počernice jsi tedy nikdy dlouhodobě neopustil?

Kromě dvou let na vojně na Slovensku jsem tu strávil celý 
život.

Protože jsem tě dnes oslovil zejména kvůli tvé výsta-
vě v kc Jako doma, je nasnadě otázka, jak ses dostal 
k malování, protože vím, že žádnou výtvarnou školu 
jsi nestudoval.

Kreslil jsem si už od  malička, ale více jsem se tomu za-
čal věnovat až po  té vojně. Nakonec i  profesí jsem dělal 
projekty a revize elektriky, takže jsem měl vždycky blízko 
ke  stojanu, papíru a  rýsování. Snad i  proto mě malování 
tolik těšilo. Ale nikdy jsem nemaloval tak intenzivně jako 
teď, co jsem v důchodu. S nástupem penzijního věku mě 
žena s  kamarádkou Taťjánou Martínkovou přesvědčily, že 

ty moje mazaniny přeci jen za něco stojí a že bych měl jít k někomu 
„do učení“, abych se přiučil nějakým technikám. Pak už jsem začal 
malovat opravdu hodně. Někomu se to líbilo, takže spoustu těch 
obrazů jsem rozdal a ostatní mám tady. Nejvážnější a nejproduktiv-
nější období mého malování je tedy spojeno až s důchodem, kdy 
jsem se do malování opravdu vložil a maluji s chutí. Cítím, jako bych 
dostal z Hůry nějaký povel, a malování mi poskytuje velké uspoko-
jení.

Jaká jsou tvoje nejoblíbenější témata? vím, že hodně maluješ 
krajiny, ale malovals‘ také lidi?

Lidi ne, to ani neumím. Hlavně přírodu. Nejvíce krajiny, případně ně-
jaké květiny nebo zátiší, ale nejradši mám krajinu. A v posledním ob-
dobí jsem přilnul zejména k horám. Hodně jsem cestoval po Tatrách 
nebo i Alpách. Ale pak jsem se dostal k Himálaji, a to tak, že jsem pře-
četl asi tři knihy od různých horolezců, jak zdolávali ty vrcholy, a na-
padlo mě, že Himálaj vlastně málokdo zná. Takže namaluji všechny 
himálajské vrcholy a budeme prezentovat, kde leží, jak jsou vysoké 
a tak dále. A to je právě na aktuálně chystané výstavě v Jako doma.

Zmínil jsi, že jsi hodně cestoval třeba do  tater. Maluješ tedy 
v plenéru, nebo spíš doma podle fotografi í.

Většinou doma. V  plenéru si třeba jen něco naskicuji a  nafotím, 
hlavně kvůli perspektivě a barvám, ale pak maluji doma. Je těžké 
si někde v horách sednout a malovat tam. Hodně jsem toho pro-

Kromě dvou let na vojně na Slovensku jsem tu strávil celý 
život.

Protože jsem tě dnes oslovil zejména kvůli tvé výsta-
vě v kc Jako doma, je nasnadě otázka, jak ses dostal 
k malování, protože vím, že žádnou výtvarnou školu 
jsi nestudoval.

Kreslil jsem si už od  malička, ale více jsem se tomu za-
čal věnovat až po  té vojně. Nakonec i  profesí jsem dělal 
projekty a revize elektriky, takže jsem měl vždycky blízko 
ke  stojanu, papíru a  rýsování. Snad i  proto mě malování 
tolik těšilo. Ale nikdy jsem nemaloval tak intenzivně jako 
teď, co jsem v důchodu. S nástupem penzijního věku mě 

dostal tě sport někdy do zahraničí?

Jednou jsme jeli bojovat s judisty nějaké policejní školy v Ně-
mecku. A  když jsme jeli na  dovolenou k  moři, bral jsem si 
s sebou třeba plovák, ale jinak jsem na žádné mezinárodní 
turnaje nebo soutěže necestoval. Nakonec judo jsem si po ly-
žích a kajaku vybral právě proto, abych byl více doma.

dolní Počernice jsi tedy nikdy dlouhodobě neopustil?
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lezl v Tatrách, ale teď už mi to moc nechodí, takže posledně jsem 
se s nimi byl spíš jako rozloučit. Ale byl jsem i v Alpách ve Švýcar-
sku a v Rakousku, takže tu mám obrazy Matterhornu, Eigeru, který 
jsem si zamiloval, a dalších krásných hor. Stejně ale pořád bojuji 
s barvami. Nedaří se mi dostat do obrazů dost sluníčka. To se ještě 
musím naučit. Nemám nikoho, kdo by mě vedl, tak se to musím 
naučit sám.

Jsou tvoje obrazy čistě zachycením krajiny, nebo se snažíš 
do nich dostat ještě něco dalšího v podtextu? a maluješ jako 
sdělení divákovi, nebo je to spíše pro uspokojení tvojí vlastní 
potřeby?

Když maluji krajinu, létám tou krajinou. Když maluji hory, lezu 
po nich, když maluji rybníky, koupu se v nich, když maluji les... Pros-
tě to prožívám. A je to příjemné. Takže to maluji pro sebe, ale s tím, 
aby to potom něco sdělilo i divákovi. Nevím, co bych k tomu do-
dal… Je to taková droga.

Hory jsem si vyloženě zamiloval. Třeba v Tatrách jsem si nafotil 
a pak doma namaloval galerii Ganeku. Po čase jsem četl článek, že 
pod Ganekem žijí skřítci, kteří v zimě vylézají ze svých úkrytů a dě-
kují Bohu, že jim umožnil tak krásné bydlení. Tak jsem ty skřítky ješ-
tě do obrazu dodatečně domaloval.

to mě přivádí k otázce, jestli v procesu malování obrazu někdy 
nastane okamžik, kdy už je obraz podle tebe hotový. Čili vracíš 
se třeba ještě k některým obrazům a domalováváš je nebo vy-
lepšuješ, opravuješ a podobně?

Takový okamžik nenastane, ale přesto obraz v  určité chvíli odlo-
žím, protože už nemám na to ho domalovávat a nechci ho pokazit. 
Když se na obraz po nějakém čase znovu podívám, vidím, že by tam 
mohlo být tu více stínu, tu více barvy, více sluníčka v oblacích… Ale 
málokdy do obrazu ještě zasahuji. Nechám ho většinou tak, jak pů-
vodně dopadl a případně namaluji jiný podobný.

U těch hor na současné výstavě mi někteří lidé také říkali, že tam 
není dost sluníčka, proto jsem se snažil někde přes ten sníh přidat 
trochu žluté nebo oranžové, takovou jako lazuru. To mi poradil ka-
marád Vláďa Blaha.

vím, že jsi už několik obrazů vystavil při společné výstavě míst-
ních výtvarníků, která provoz kc Jako doma zahajovala. když 
máš ale tolik obrazů, proč už jsi něco z nich nevystavil dříve?

Měl jsem jednou výstavu v zasedací síni radnice.

Jistě, to vím, ale měl jsem teď na  mysli spíše komunitní cent-
rum.

Já se s těmi obrazy zase nějak moc nechci prezentovat. Ale u těch 
hor jsem nějak cítil jakousi povinnost, že když mi to jde, tak to 
musím udělat. Vždyť mnozí lidé ty hory ani neznají. Takže výstavu 
jsem doplnil i mapou, kde jsou všechny dotčené státy: Afghánistán, 
Pákistán, Indie, Nepál, kde jsou ty hory označené 
a popsané a odpovídající jmenovky jsou i u obrazů. 
A visí tam i horolezecké skoby, které jsem našel pod 
štíty v Tatrách. Takže i kdyby se lidem nelíbily moje 
obrazy, může jim výstava přinést nějaké poučení.

ty jsi ale v  himálaji nikdy nebyl. co tedy bylo 
podkladem pro tvé obrazy?

Nebyl. Maloval jsem to podle jedné knížky od  Ra-
koncaje. Četl jsem ji asi dvakrát. Má tam moc pěkné 
fotografi e hor a z nich jsem vycházel. Nic víc v malo-
vání neumím, ale třeba se ještě něco přiučím.

Jaké jsou tvé malířské plány do budoucna?

Asi se znovu zakousnout pořádně do těch hor, přírody, možná i záti-
ší, a pokusit se do svých obrazů zapracovat trochu víc barev. Dostal 
jsem katalog jedné malířky, která přímo hýří barvami.

Máš nějaký malířský vzor?

Impresionisty, hlavně Moneta. Mám tady několik pokusů, v  nichž 
vycházím z jeho obrazů. Třeba tady to pařížské nebo jaké nádraží. 
To se moc líbilo Zbyňkovi Richterovi, tak já mu to dám. Snad se mu 
to ještě bude líbit. Anebo tamhle ten člun. To je vlastně Monetův 
ateliér. Už ho nebavilo, že za ním pořád chodili různí lidé, tak ma-
loval na člunu, kde měl klid. Ale zkoušel jsem třeba i Schikanedera.

a teď dovol otázku na úplně jiné téma. celou dobu, co žiji tady 
v dolních Počernicích jsem tě vnímal jako člověka zapojujícího 
se aktivně do  veřejného dění a  chlapa, který nezkazí žádnou 
legraci. co tě k té angažovanosti vede?

Vlastně jsem byl už kdysi poslancem MNV. A po revoluci v roce 1989 
jsem jako člen ODS nějakou dobu pracoval i v zastupitelstvu. Tehdy 
jsme tady rozjeli ten Úřad a tam se začaly dít věci. Je pravda, že poz-
ději jsem z toho už vypadl, ale díky garnituře, která tady dodnes vlád-
ne, se tu udělala ohromná spousta věcí. A když pak přišla do Počernic 
Vlastička Václavková, která byla duší všeho toho kulturně společen-
ského dění, zlanařila mě do účasti v různých masopustech a podob-
ně. Ale s přibývajícím věkem jsem i to musel postupně opustit.

honzo, já ti moc děkuji za tvůj čas a za pružnost, s jakou jsi za-
reagoval na moji prosbu. těším se na vernisáž. Přeji tvé výstavě 
úspěch a tobě pevné zdraví, neutuchající elán a hodně radosti 
z malování.

 Se zájmem se dotazoval Tomáš V. F. Jirsák Havran

Dodatek z vernisáže:
Vernisáž obrazů Honzy Nováčka Vrcholy světa byla moc milým spole-
čenským zážitkem. Kromě velmi pečlivě připravené „horské“ části, která 
představovala 14 nejvyšších vrcholů Himálaje, se mohli návštěvníci se-
známit i s Janovou volnou tvorbou často inspirovanou francouzskými 
impresionisty. Vernisáž uvedla ředitelka komunitního centra Zdenka 
Čápová. Po ní promluvil o svém malování sám Jan Nováček. Na jeho 
žádost pak ještě několik myšlenek doplnil také ak. mal. Jan Paul, který 
vyzdvihl zejména upřímnost a poctivost Honzovy tvorby, která z jeho 
obrazů přímo vyzařuje. Vernisáž byla završena krátkou cestopisnou 
přednáškou s  promítáním fotografi í ze dvou himalájských výprav 
dolnopočernického horolezce Jiřího Polocha, člena realizačního týmu 
cyklu cestopisných besed „Každý poslední čtvrtek novou zemi“, který 
v KC Jako doma každý poslední čtvrtek v měsíci pořádá spolek POČIN 
– POČERNICKÁ INICIATIVA. To umožnilo všem návštěvníkům vernisáže 
si z akce odnést opravdu nevšední vysokohorský umělecký zážitek. Vý-
stava bude v KC Jako doma k vidění až do začátku prosince 2022.
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V podvečer ve čtvrtek 15. září bylo ve Štěpnici našeho zámeckého 
parku velmi živo. Zásluhou všech zaměstnanců naší příspěvkové 
organizace Oáza Dolní Počernice se mohli začít pomalu scházet di-
váci na druhý ročník koncertu fi lmové hudby. Je zcela na místě říct, 
že pracovníci Oázy měli s přípravou velmi mnoho práce – předně 
museli do prostor zámeckého parku dovézt a  rozestavit židle pro 
publikum, vytvořit orchestřiště pro hudebníky, kterými byli členové 
Symfonického orchestru Dalibora Havlíčka. Ale to nebylo všechno. 
Každému návštěvníkovi u vchodu byla nabídnuta deka na zahřátí 
a jako prémii k zakoupené vstupence dostal navíc skleničku něčeho 
dobrého na slavnostní zahajovací přípitek (kterou obdržel ve stán-
cích s občerstvením s milou obsluhou pracovníků Oázy a jejich přá-
tel). Diváctvo tvořili nejen obyvatelé naší městské části, ale dorazila 
řada obyvatel okolních obcí a městských částí a ti – jak zvídavý re-
portér zjistil – velmi ocenili, že tento koncert naše MČ, resp. Oáza 
pořádá. 

Začátek koncertu byl naplánován na 19. hodinu. Celý den or-
ganizátoři trnuli, zda vyjde počasí, a  ono vyšlo, i  když dopoledne 
a odpoledne poprchávalo. K večeru se obloha vyjasnila a s prvními 
zahajovacími tóny oblaka zmizela a při červeném západu slunce již 
bylo jasné, že je nám nebe příznivě nakloněno a deštníků či pláště-
nek nebude třeba. Všechny hosty, ale hlavně účinkující hudebníky, 

Filmové melodie opět zněly parkem
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uvítala ředitelka Oázy paní Markéta Brožová, která na konci svého 
krátkého proslovu všem přítomným popřála hezký zážitek.

A nutno přiznat, že tento zážitek skutečně stál za to, a kdo se 
na koncert nevypravil, hodně chybil. Známé tóny z fi lmů se nesly 
pomalu stmívajícím se zámeckým parkem, a to vše vytvořilo neza-
pomenutelnou atmosféru. Tóny melodií ze zahraničních fi lmů stří-
daly melodie z  našich tuzemských snímků, zvláště úchvatné bylo 
pásmo hudby zkomponované na motivy ze seriálu Zdivočelá země 
a na fi lmy ze snímků trilogie Pán prstenů. Sestava skladeb se měnila 
z klidných tónů, přes romantické melodie z westernů, až po svižné 
skladby z  Limonádového Joa i  z  repertoáru skupiny ABBA. Každá 
skladba byla zakončena hlasitým děkovným potleskem spokoje-
ného publika, které velmi oceňovalo i sólové výstupy jednotlivých 
hudebníků. Když dozněla poslední melodie dle naplánovaného 
programu, dlouhotrvající aplaus samozřejmě vrátil členy orchestru 
Dalibora Havlíčka k několika přídavkům.
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Diváci po konci koncertu odcházeli za již hluboké tmy, plni pro-
žitého hudebního zážitku. V každém vnitřně rezonovaly právě vy-
slechnuté melodie a myslím, že mohu napsat i to, že v této složité 
době každého posluchače určitě potěšily a  daly mu svým způso-
bem i novou energii a sílu do dalších dní běžného života. Kdo ne-
přišel, o hodně přišel. Je ale nutné znovu zdůraznit, že bez obětavé 
práce všech zaměstnanců Oázy a pracovníků MČ Dolní Počernice 

by tato akce nemohla proběhnout. Za to jim všem určitě patří náš 
dík a věřím, že minimálně diváci ocenili jejich práci, která jim umož-
nila prožít tento skutečně výjimečný zážitek. Dovolím si vyslovit 
naději, že se brzy s  orchestrem Dalibora Havlíčka setkáme – jak 
u všech těch úžasných melodiích, tak i v krásné atmosféře našeho 
zámeckého parku.

 Martin Šíla

Dětský domov, Praze 9 – Dolních Počernic, Národních hrdinů 1
vás zve na

Přihláška od 9:30 hod., nejpozději 10 min. před startem své kategorie. 
Předem na emailové adrese martin.lnenicka@dddp.cz nebo tel. 28193012 do 2. 12. 2022 do 12:00.

kontakt: Lněnička Martin 281 930 129, 602 873 693

Časov ý haRMonoGRaM
Čas staRtU kateGoRie dÉlka tRatĚ

10:00 dívky 2017 a mladší, dívky 2015–2016 60 m

10:15 chlapci 2017 a mladší, chlapci 2015–2016 60 m

10:30 dívky 2013–2014, dívky 2011–2012 220 m – 1x malý okruh

10:50 chlapci 2013–2014, chlapci 2011–2012 450 m – 2x malý okruh

11:10 mladší žákyně 2009–2010, starší žákyně 2007–2008 560 m –1x střední okruh

11:25 mladší žáci 2009–2010, starší žáci 2007–2008 560 m –1x střední okruh

11:40
dorostenky 2005–2006, juniorky 2003–2004

ženy A 2002–1983, ženy B 1982–1973, ženy C 1972–1963, ženy D 1962 a starší, 
ženy – přebor Dolních Počernic – ženy soutěží o putovní pohár

1.250 m – 1x velký okruh

12:00

dorostenci 2005–2006, junioři 2003–2004
muži A 2002–1983, muži B 1982–1973, muži C 1972–1963,

muži D 1962 a starší, muži – přebor Dolních Počernic
muži soutěží o putovní pohár

3.700 m – 3x velký okruh

DROBNOST PRO KAŽDÉHO, KDO DOKONČÍ BĚH,
PRVNÍ TŘI ZÍSKAJÍ MEDAILE, DIPLOMY A CENU

3. prosince 2022 v zámeckém parku  24.
ROČNÍK
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Letošní ročník cyklohrátek proběhl v parku opět za velké účasti ma-
lých i velkých „závodníků“, kteří na svých kolech zkoušeli svou ob-
ratnost jak v jízdě přes překážky či slalomu, tak se zdokonalovali při 
nácviku poskytování první pomoci a vstřebávali důležité informace 
ohledně bezpečné jízdy v  silničním provozu. Vše probíhalo opět 
ve  dvou časových blocích se závěrečnou ukázkou Pepy Dresslera 
a  několika odvážlivců z  řad malých návštěvníků. Každý účastník 
soutěží také dostal od pořadatelů pití, bonbony a na konci dle vý-
běru jako odměnu nanuka nebo jablíčko. Překvapilo nás, kolik dětí 
si místo zmrzky zvolilo dobrovolně zdravější variantu… Nechybělo 
také slosování o věcné ceny: kromě řady zajímavých knih starosta 
předával i sladkosti, ovoce apod. Kdo by nechtěl vyhrát třeba tako-
vý pytel mrkve? :-)

kampaň „den ZdRaví a PohybU“

7. PoČeRnickÉ cyklohRátky

o
á

Za

Většinu z nás naštěstí neodradila ani půlhodinová průtrž mra-
čen, která přišla kolem čtvrté hodiny, takže jsme se po jejím skonče-
ní vrátili na svá místa a pokračovali ke zdárnému zakončení u ohně 
nad opékáním buřtů. Děkujeme Dětskému domovu za poskytnutí 
prostor pro zázemí celé akce, našim pomocníkům na všech stano-
vištích, Vodní záchranné službě za ukázky první pomoci, Škole kola 
a  BESIPu za  výuku a  propagační předměty. Také fi rmě Coca-Cola 
za nealko nápoje, spol. Alimpex Food za nanuky a Českému statku 
a Nakladatelství KAZDA za dary do slosování.

Už se těšíme se na příští ročník :-)

 Markéta Brožová za Oázu Dolní Počernice
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Memoriál Tomáše Krále se uskutečnil v neděli 25. 9. za krásného počasí. Atletické závody 
byly jak pro starší a zkušenější sportovce, tak i pro mladší děti, které se do světa sportu 
teprve dostávají. Akce byla zahájena ve 14 hodin vzpomínkou na Tomáše Krále, jenž vě-
noval atletice v Dolních Počernicích spoustu svého času. V rámci celého odpoledne se 
sportovci prostřídali na  jednotlivých disciplínách, do  kterých patřil zejména běh, skok 
daleký či hod. Na nejlepší tři atlety z každé disciplíny čekala medaile. V závěru odpoledne 
proběhlo vyhlášení víceboje jednotlivých kategorií, z nichž se tři nejlepší atleti dočkali 
poháru a diplomu. Závodů se zúčastnilo více než 70 dětí nejen z Dolních Počernic, ale 
i z jiných částí Prahy. 

 Za atletický oddíl Sokol Dolní Počernice Tereza Konejlová

Memoriál tomáše krále 
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V rámci tohoto 27. ročníku hudebního festivalu a jeho zahradních slavností 
se jako každoročně konaly tradiční doprovodné akce: Běh Babího léta Dět-
ského domova, Tenisový turnaj Memoriál Ondřeje Lukeše, volejbalový tur-
naj, jezdecké ukázky parkuru a také atletické závody Memoriál Tomáše Krále.

Zahájení hlavního dne, jímž byla chvílemi docela deštivá sobota 17. září, 
proběhlo pod taktovkou Dětského pěveckého sboru Rokytka, kterému se 
dostalo velkého a zaslouženého aplausu od přítomného publika. Po úvod-
ní řeči místostarosty MUDr. Pavla Bočka a Markéty Brožové již návštěvníky 
na  celé odpoledne upoutala skvělá moderátorka Ema Klementová, která 
postupně uváděla jednu pecku za  druhou… Kouzelník Pan Kravata svým 
mistrovským vystoupením nadchl především dětské diváky, kteří mu viseli 
na rtech a s úžasem sledovali jeho kouzlení. Petra Börnerová band zaujala 
se svým kytarovým doprovodem posluchače úžasnou hrou na tahací har-
moniku, příjemně hlubokým hlasem, a hlavně také vycházející bubenickou 
hvězdou v podobě teprve 13 letého syna Tomáše. První slosování návštěv-
nických lístků přineslo překvapení v  podobě jedné větší skupinky, která 
vyhrála snad dvě třetiny cen a vypadalo to dost podezřele... :-) Následující 
dívčí kapela Apples Rock to pořádně rozjela a uvrhla svým výkonem do vy-
tržení nejen mužské publikum. Jindřich Černohorský situaci na podiu trochu 
zklidnil, k poslechu jeho zajímavých textů by to ani jinak nešlo. Před druhým 
slosováním a hlavní cenou Ema vyzpovídala hosta večera, starostu Zbyňka 
Richtera, především o jeho osobním životě a zájmech, a tak ho návštěvní-
ci mohli poznat i  z  jiné stránky, než jsou zvyklí. Ovšem nikdo nečekal, že 
druhé slosování vezme již zmíněná „skupinka podporovatelů akce“ (1 lístek 
byl za každých 50 Kč dobrovolného vstupného) útokem a opět si postupně 
vysílala své zástupce tu pro knihu, tu pro víno, kávu či jinou výhru. Ještě 
že se sem tam dostalo i na jiné… No a kdo myslíte, že vyhrál hlavní cenu? 
Tušíte správně, jeden šťastlivec ze „skupinky“… Holt platí přímá úměra, čím 
víc lístků, tím větší šance, a hlavně neskonalá radost zmíněných výherců :-)

Hlavní tahák večera, skupina ABBA World Revival, předčila veškerá oče-
kávání a  rozproudila posluchače napříč celým věkovým spektrem, skoro 
všichni se přidali k tanci i zpěvu světoznámých hitů. Prostě show, jak má být, 
včetně nádherných kostýmů. Poté zaujala publikum svým strhujícím výko-
nem čtveřice kluků z kapely Nouzovej východ a na závěr vystoupil netrpěli-
vě očekávaný Jonny Richter and Hog Ranch, který kromě osobitého zpěvu 
americké country a blues za doprovodu kytary a bubnu prováděl na pódiu 
přímo akrobatické kousky. Fanynky pak jistě potěšilo i  to svlečené tričko 
v zápalu jeho vystoupení :-)

Generálním sponzorem celé akce byla fi rma Louda Auto a.s., která tuto 
akci významně fi nančně podpořila a do slosování věnovala jako hlavní cenu 
zapůjčení vozu Tucson s plnou nádrží na víkend. Děkujeme jí i dalším spon-
zorům věcných cen do  slosování, kterými jsou Nakladatelství KAZDA, Re-
staurace Na Kempu, MČ Praha Dolní Počernice a její příspěvková organizace 
OÁZA, jejíž pracovníci celou sobotu úspěšně zorganizovali.

 Za Oázu Dolní Počernice Markéta Brožová
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Vážení čtenáři, 
v čísle DPZ 5/6 jsme vás seznámili s rozdělením finančních prostřed-
ků, které byly v rozpočtu naší MČ na rok 2022 vyčleněny na partici-
pativní rozpočet. 

Dnes vás seznámíme s  jeho průběžným čerpáním. S uspokoje-
ním můžeme konstatovat, že v závěru roku se některým žadatelům 
(uvádíme bez titulů) podařilo své projekty již ukončit. Jako první se 
zhostil svého úkolu Václav Kalimon. Ve  spolupráci s  kanceláří sta-
rosty byly v rámci projektu „Nesoutěžní stolní tenis“ zakoupeny dva 
stoly na stolní tenis včetně základního vybavení pro hru. Projekt již 
funguje v našem Komunitním centru Jako doma, kam si mohou zá-
jemci chodit každé pondělí zahrát.

Druhým projektem, který byl ukončen a  je v  provozu, je „Dět-
ské hřiště pro nejmenší v zámeckém parku“. Žadatelkou byla Eliška 
Daněčková, která ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy uvedla do života 
velmi pěkné dětské hřiště, které ještě před kompletním dokončením 
neodolalo zájmu našich dětí.

Informace již máme i o projektu Terezy Vrbové „Počernice pěšky“, který je ve své podstatě ukončen. Zbývá provést jeho vyhodnocení 
v Radě MČ a ocenit nejaktivnější třídy z MŠ DUHA a ze základní školy. Jen pro informaci uvádíme, že do kampaně se v MŠ zapojily 3 třídy 
(78 dětí) a v základní škole 15 tříd, tj. 320 žáků a 16 pedagogů (včetně pana ředitele :-)). Zvýšený počet dětí, které chodily do našich škol 
pěšky, byl opravdu viditelný!

V pokročilé fázi je projekt žadatelky Ivy Poláčkové-Šolcové „Oživení prostoru – Na Farním“ u Příchovické ul. Zde je třeba vyzdvihnout 
aktivitu vinických občanů, kteří ve svém volném čase a zdarma ošetřili původní herní prvky a připravili prostor pro montáž nových. Nechce-
me se mýlit, ale v době vydání tohoto čísla bude již toto hřiště dokončeno a bude sloužit převážně vinickým dětem. Dodavatelem herních 
prvků je spol. Bonita s.r.o.

Posledním projektem je „Dětský lesní klub v hájence – fasáda budovy“ žadatelky Martiny Knězů, jehož realizace ještě není ukončena.
 Kancelář starosty

Začátkem podzimu se sešla parta lidí pod vedením Martiny Valen-
tové, Lenky Kašparové a Ivy Poláčkové, aby společně vytvořili lep-
ší podmínky pro dětské hřiště v  naši části Vinice Dolní Počernice. 
V dnešní době stále rychleji ubíhajících zážitků, často zaznamena-
ných pouze za  optikou našich mobilů, považujeme právě spojení 
dětí s přírodou za nejdůležitější. Myslet si, že zabráníme dětem pří-
stupu k počítači, tabletu nebo internetu je nereálné, ale budování 
zdravého přístupu k přírodě a vytváření sociálních vztahů venku, to 
je to skutečné.

Ve  dnech 24. a  25. září se „oddíl“ Vinice rozhodl podniknout 
1. etapu rekonstrukce hřiště na  křižovatce ulic V  Pařezinách a  Pří-

Počernický měšec

„Vinice sobě“ když se sejde dobrá parta

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2022 – PRůBĚH PLNĚNÍ

chovická. Broušení, kopání, lakování a nátěr se staly hlavní náplní 
oddílu. Zodpovědná práce a dobrá nálada byly základní pilíře pro-
cesu rekonstrukce. Každá činnost byla pod kontrolou dětí, které se 
zapojily do práce také s velkou chutí. Po obnovení všech částí hřiště 
byla 1. etapa rekonstrukce dokončena odvezením dřevěného do-
mečku.

Dětské hřiště je připravené na 2. etapu „na klíč“, zabezpečova-
nou městskou částí Dolní Počernice.

Na staro-nové hřiště se už všichni, dospělí i děti, těšíme. Místo 
pro nové zážitky dětí a zároveň chvil rodičů pro sebe.

 Iveta Sićević
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Vážení spoluobčané,
v minulém čísle DPZ jsem vás informoval o zahájení oprav pomníku občanů 
padlých v I. světové válce, který je umístěn v parčíku před budovou našeho 
úřadu. Dne 13. září jsme pomník převzali od firmy Kamenosochařství Pánek 
kompletně opravený. Ve stručnosti vás seznámím, co taková oprava obná-
šela. Nejprve byl pomník očištěn biocidním prostředkem a omyt tlakovou 
vodou a  párou včetně ručního dočištění. Bylo nutno vysekat dožilé spáry 
správky umělého kamene či betonu. Nejnáročnějšími pracemi byla demon-
táž stávajícího žulového schodiště a zpětné osazení schodiště na nový be-
tonový základ. Pod nejnižší schodnici, na  stejné místo, kde byla nalezena 
kovová schránka s materiály z r. 1925, byla uložena schránka nová, do které 
jsme vložili poselství stávajícího vedení naší MČ včetně dnes platných mincí 
a další materiály, které vypovídají o naší současné době a životě v Dolních 
Počernicích. Možná za dalších 100 let bude schránka objevena, kdo ví!? Dal-
šími pracemi na opravě pomníku bylo kompletní dotmelení jeho povrchu 
a přespárování umělým kamenem, čištění a ošetření měděných prvků, kom-
pletní barevná retuš a hydrofobní nátěr. 

A jaký je osud nalezené schránky z r. 1925? Spojil jsem se s Archivem hl. m. Prahy, jehož pracovníci schránku ochotně převzali do své 
péče. Její prozkoumání je však časově náročné, takže dodnes ještě nemáme informace, co se v ní skrývá. O tom vám snad povím v dalším 
čísle našeho zpravodaje. Rád bych touto cestou vyzdvihl profesionalitu pracovníků firmy Kamenosochařství Pánek a poděkoval jim za per-
fektně provedené dílo. Zbyněk Richter, starosta

V úterý 20. září jsme navštívili hrad Švihov. Stejně, jako při prv-
ním výletě na hrad Svojanov, nám ráno nepřálo počasí a vyjíž-
děli jsme za deště. Počasí se během cesty umoudřilo a do Švi-
hova jsme přijeli za sluníčka.

Prohlídka hradu byla velmi zajímavá, hlavně díky průvod-
kyním, kterým bylo při výkladu dobře rozumět. Jediným men-
ším problémem byl velký počet schodů na hradě, ale i ten jsme 
statečně překonali. Po prohlídce jsme všichni navštívili jedinou 
otevřenou restauraci ve Švihově. Všichni se dobře najedli, tak-

že ke  spokojenosti nic nechybělo 
a  mohli jsme vyrazit na  cestu zpět 
do Dolních Počernic.

Poslední letošní výlet bude 
22. listopadu 2022 do třebecho-
vic pod orebem na  prohlídku 
třebechovických betlémů.

Miloslav Konopa, 
vedoucí Klubu důchodců

oprava pomníku padlých v i. světové válce

výlet na hrad Švihov
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adventní čas je určen k setkávání. naše kc je tu pro vás :-)

Program je bohatý jak pro seniory, tak pro širokou veřejnost. Na-
hlédněte na  www.kcjakodoma.cz. Na  našich webových stránkách 
je odkaz pro odebírání novinek komunitního centra emailem. Zare-
gistrujte se a nic vám neuteče :-).

chystáme pro vás výstavu nazvanou „adventní svĚtlo“ Jo-
sefa boreckého – kamenosochaře, václavy Zouplnové – malíř-
ky a věry horákové – sochařky.  vernisáž proběhne 8. prosince 
2022 v 17.00 hod. výstava bude k vidění do konce února 2023.

16. listopadu nám od  17.00 hodin MUdr.  Šplíchal poradí, co 
Mít/neMít v doMácí lÉkáRniČce, a jak si poradit s PRvní Po-
Mocí. 

Prohlédněte si fotografie z prezentace rodinného vinařství barto-
ník. Manželé Bartoníkovi nám z Mikulčic přivezli bylinkové a ovoc-
né sirupy, mošty a  samozřejmě výborné víno. Přátelské posezení 
udělalo radost nám všem. Nebuďte smutní, že jste akci nestihli. 
Máme přislíbeno jarní opakování. 

Z proběhlých akcí bychom chtěli zmínit alespoň dvě:

Přednáška hoMe caRe PRoMedica se konala 9. listopadu. Pro-
medica je domácí zdravotní péče 7 dní v týdnu, hrazená zdravot-
ní pojišťovnou. Přesouvá péči z nemocnic a ordinací k pacientům 
domů. Uzdraví se rychleji tam, kde to mají rádi. Kontakt vám rádi 
poskytneme.Fo
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Vernisáž výstavy obrazů honzy nováčka „vrcholy světa“ se ko-
nala 20. října spolu s  cestopisnou besedou pořádanou spolkem 
POČIN – „Himaláje“. Vysokohorskou krajinou nás provázel pan Jiří 
Poloch. Obrazy Honzy Nováčka si můžete prohlédnout až do konce 
listopadu.

Přijďte k nám tvořit anebo si pohrát, těšíme se na vás. Velice rádi 
uvítáme každého, kdo bude mít chuť se zapojit.  
 Zdeňka Čápová 
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Poslední říjnový den nás zasáhla smutná zpráva, že ve věku 67 let 
zemřel pan Jakub Ruml. Většina z nás ho znala jako svatého Jose-
fa, kterého vždy tradičně představoval v našich oblíbených živých 
betlémech. Pan Jakub Ruml žil dlouhé roky zde v Dolních Počer-
nicích a  angažoval se v  mnoha zdejších občanských aktivitách. 
Dlouhých 26 let působil v  letenské Spartě a  jako šéftrenér mlá-
deže měl významný podíl na výchově mladých fotbalistů. Velkou 
část života zasvětil i vzdělávání trenérů. V roce 2020 byl uveden 
do  klubové Dvorany slávy. Jakub Ruml nemohl z  politických 
důvodů studovat vysokou školu a  až do  roku 1989 se ofi ciálně 
nesměl angažovat ani ve fotbalu. Po revoluci vystudoval Fakultu 
tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a v roce 1994 přišel 
do Sparty. O jeho životních osudech jsme se mohli více dozvědět 
v Dolnopočernickém zpravodaji 11–12/2021, kde s ním byl dlou-
hý rozhovor.

svatý Josef odešel 
do nebe

V Z P O M Í N K A  N A   PA N A  J A K U B A  R U M L A

Bratrem Jakuba Rumla je známý politik Jan Ruml, který v le-
tech 1992 až 1997 působil ve funkci ministra vnitra.

Tak „náš svatý Josef“ už je nahoře v nebi a doufám, že ho tam 
ten „opravdický svatý Josef“ pochválil za  to, jak ho zde, u  nás 
na zemi, dlouhá léta dobře zastupoval.

 Martin Šíla
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Zahájení sezóny u koní v Počinu

Koně se z  letních pastvin vrátili koncem 
září, aby odpočinutí hned vskočili do  prá-
ce. Čeká je pravidelná hipoterapie, kterou 
Počin nabízí dětským i dospělým klientům. 
Poptávka po ní stále převyšuje naši kapaci-
tu. Všechny vypsané termíny jsou obsazené 
a  v  současné době evidujeme 50 náhrad-
níků, kteří vyplňují volná místa po  stálých 
klientech. 

Rovněž jezdecký kroužek pro děti od 10ti let má svou kapacitu na-
plněnou, a po malých změnách ve složení trenérů, se oproti loňské-
mu roku mnoho nezměnilo. Počin má stále stejné koně a zázemí. 
Rádi bychom v tomto školním roce absolvovali několik zajímavých 
vzdělávacích seminářů a jezdecký výcvik, více směřovali k důklad-
nému pochopení základních principů jezdeckého umění. Chceme 
budovat v  dětech pevnější základ pro další jezdecké dovednosti.  
Děti jsou šikovné a do nového školního roku jsme si připsali krásné 
prvenství ve skokové soutěži 60 cm v sousední stáji, která v rámci 
Babího léta uspořádala jezdecké závody. Byly vypsané pro všechny 
jezdecké kategorie a velmi pěkně připravené. Každý jezdec si mohl 
najít soutěž, která mu byla nejvíce šitá na míru. A protože jsou závo-
dy určeny začínajícím jezdcům, nevyhnou se jim každý rok pestré 
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zážitky. Tentokrát jsme byli svědky mimořádných skokových doved-
ností koně ovládaného jezdkyní pouze na nákrčním řemenu, který 
po absolvování překážek na diagonále kolbiště plynule pokračoval 
a velmi elegantně skočil vysoké hrazení na opracoviště mezi ostatní 
koně. Vše dobře dopadlo a tak to byla úsměvná scénka pro obve-
selení diváků. 

K vybudování lepšího zázemí máme v plánu odvodnění jízdár-
ny a úpravu seníků v areálu tak, abychom mohli uskladňovat vel-
ké balíky sena, které vyjdou výhodněji než malé balíčky, a drobné 
údržbářské činnosti pro zpříjemnění prostředí pro děti i koně. 

Všem zájemcům o kvalitní, slaměný koňský hnůj můžeme s ra-
dostí sdělit, že je ho dostatek a pokud si předem zavoláte, dovezete 
si vlastní pytle nebo vlek za  auto, rádi vám ho přenecháme tolik, 
kolik ho naložíte. Protože vstupní suroviny pro výrobu hnoje výraz-
ně podražily, náš samosběr hnoje je zpoplatněn příspěvkem 100 Kč 
do kasičky u boxu v areálu. Tímto přispíváte na nákup slámy a kr-
miva pro koně. I nadále jsme rádi za mrkev nebo jablíčka či suchý 
chleba, který vám doma zbyde. Děkujeme. 

Volně pobíhající koník – poník, alias „Kájínek“ ve velikosti psa, 
jménem Ryzečka se občas prosmýkne mezi dveřmi a než se nám ji 
podaří ulovit, dělá radost malým dětem a popásá se na okolní tra-
vičce. Děkujeme za ohleduplnost a za to, že Ryzečku nekrmíte a ne-
dáváte jí žádný chleba, jablíčka ani nic podobného. Je to již stará 
„dáma“, nemá zdravé zuby a  má spoustu zdravotních komplikací, 
špatně slyší, špatně vidí a špatně kousá. Krmení dostává do svého 
kyblíčku a venku si naštípe trochu zelené trávy, kterou sama uzná 
za vhodnou. 

Závěrem musím s  lítostí konstatovat, že posezení U  krokodý-
lů, jak začali místní kolemjdoucí říkat našim lavičkám a vyřezaným 
krokodýlům, je již bez zvířecích hraček. Postupně zmizeli oba kro-
kodýli. Doufám jenom, že neposloužili jako zdroj tepla, ale slouží 
novému sobeckému majiteli. Za jejich vrácení vypisujeme odměnu 
„sto dětských úsměvů“.

 Krásný barevný podzim za JK Počin přeje Hanka Špindlerová
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Dne 24. září se v náhradním termínu uskutečnily již tradiční Jezdecké ukázky v areálu bývalého Svazarmu. Původní 
termín v rámci Babího léta byl zrušen z důvodu nepřízně počasí.

Všichni drobný posun uvítali, neb výprava k nám do Dolních Počernic je pro zúčastněné mladé jezdce mnohdy 
dlouhým výletem „po kopytě“, který je mnohem lákavější v sluncem zalitém dni než v dešti.

Z pěti stájí v okolí se akce zúčastnilo celkem 35 dvojic, soutěžilo se již klasicky v pěti disciplínách. Pro nejmenší 
byl určen nízký parkur, jehož kurz s koněm zdolávali pomocí vodiče, a to samozřejmě na čas. Nejmladší jezdkyni 
byly teprve 3 roky. Následovaly tři parkurové soutěže na různých výškách a celou akci uzavírala netradiční soutěž 
nazvaná „Stezka odvahy“. V  této disciplíně dvojice prověřily svou vzájemnou důvěru a  schopnost řešit nestan-
dardní situace. Na dvojice čekaly překážky jako pyramida, houpačka, bazén, draci, průchod po bublinkové folii 
a mnoho dalších bubáků. Tato disciplína mohla být překonána ze země s koněm na ruce nebo ze sedla, hodnotil 
se počet splněných úkolů a čas. Jezdci si zde ověřili, jak moc si vzájemně důvěřují se svým čtyřnohým partnerem 
a jak sehraný tvoří pár.

Užili jsme si vydařené prosluněné odpoledne babího léta a těšíme se na další setkání u příležitosti dětského 
dne. Za podporu děkujeme Oáze Dolní Počernice a POČINu - POČERNICKÉ INICIATIVĚ“.

 RNDr. Zuzana Hůzová

Jezdecké ukázky v areálu U koní
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dolnopočernický (nejen) dětský klUb
Chceš si zahrát stolní fotbal? Společenské hry? Chceš přijít na kakao, nebo na čaj? 

Chceš poznat nové kamarády? Tak přijď mezi nás…

kdy?
Každý pátek (kromě prázdnin)

od 15:00 do 17:00 hod.,

začínáme v pátek 16. 9. 2022

Vítáni jsou i tatínkové, 
maminky, babičky, 

dědečkové…
na kus řeči a kafe.

kde?
Fara v Dolních Počernicích (Nár. hrdinů 71)

kontaktní osoba: Eva Nožičková, tel. 606 606 888, eva.nozickova@seznam.cz

kdo?
Klub je pro všechny děti předškolního a školního věku, můžeš přivést i kamaráda 

či kamarádku.

Milí rodiče,

ráda bych vám představila nové aktivity ateliéru Kouzel-
ná zahrada.

Již jsme se “zabydleli“ v radničním klubu, novém pro-
storu, na adrese Stará obec 10 v Dolních Počernicích, kde 
se konaly a stále konají naše výtvarné tábory a budou zde 
probíhat všechny naše další aktivity, které budou stále 
přibývat.

V prostorách se střídáme s hudební školou pana Ho-
kra, ateliér máme nyní k dispozici: pondělí až středa, plus 
víkendy. Do  těchto dnů směřuji naše výtvarné počínání. 
Pro děti v této chvíli běží oblíbené výtvarné kroužky.

Nově, pro děti a dospělé, zatím 1x do měsíce (1. neděli 
v  měsíci), je otevřen „ateliér 1-100“, který nám umožňuje 
volnou malbu pro všechny věkové skupiny, tak se nebojte 
a přijďte vyzkoušet.

Dále, také zatím 1x do měsíce (1. neděli v měsíci), se uskuteční 
herna “hraj si a tvoř”, která je zaměřena na naše nejmenší a rodiče.

Budou přibývat jednodenní tvořivé workshopy pro děti 
a do budoucna plánuji otevřít kurz pro teenagerky nazvaný Ar-
teteens.

V  neposlední řadě u  nás můžete uspořádat narozeninovou 
oslavu.

Více informací a přehled o našich výtvarných aktivitách si pro-
jděte na: https://www.atelierkouzelnazahrada.com/

Na všechny se budu moc těšit!
 Mgr. Eliška Richterová

koUZelná ZahRada – výtvaRný ateliÉR



21

koUZelná ZahRada – výtvaRný ateliÉR
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Teribear hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem je sportovně charitativní akce, kde každý může pomoci znevýhodněným 
dětem. Po covidové pauze se akce opět vrátila do parku na Letné a žáci i učitelé naší školy se aktivně zapojili do pomoci. 
Zároveň děkujeme všem rodičům a kamarádům, kteří se přihlásili do našeho školního týmu, a i v nepříznivém počasí kroužili 

na Letné. Za každý svůj kilometr všichni přispěli malou částkou. Těšíme se na další ročník.   Štěpánka Kratochvílová

S  novým školním rokem přišly na  druhý stupeň dvě 
nové páté třídy. A abychom se navzájem poznali jinak 
než před tabulí, vyrazili jsme společně na  adaptační 
kurz do Kořenova. Zde nás čekalo pět společných dní. 
Chodili jsme na  výlety, hráli jsme hry, přišla za  námi 
návštěva z  horské služby, navštívili jsem rozhlednu 
Štěpánku a Muzeum pohraničního opevnění.  Adap-
tační kurz jsme si všichni užili, navzájem jsme se po-
znali a těšíme se na další společné zážitky. 

Michaela Zimmermannová,  
Štěpánka Kratochvílová,  

třídní učitelky pátých tříd

K výročí založení Československa jsme s žáky 8. třídy navštívili Národní památ-
ník na Vítkově. 

Expozice s  názvem „Křižovatky české a  československé státnosti“ za-
chycuje významné zlomy v  našich dějinách 20. století, kdy se výrazným 
způsobem měnila státnost a  ideové pojetí státu: vznik ČSR v  roce 1918, 
období Mnichova v  roce 1938 a  zánik Československa v  roce 1939, obno-
vení Československa v  roce 1945 a  komunistický převrat o  tři roky poz-
ději, vznik československé federace v  roce 1968, pád komunismu v  roce 
1989. Na  závěr jsem se pokochali z  vyhlídky na  sluncem zalitou Prahu.  
  Štěpánka Kratochvílová

vybíjená
Letošní školní rok žáci zahájili sportovní akce vybíjenou. Turnaj se 
konal na začátku září, tak nebylo moc času na trénink. Na hodině 
tělesné výchovy si rychle děti osvojily pravidla, vytvořily družstvo 
a hned následně odjely do ZŠ Bratří Venclíků na letošní první tur-
naj. Zadařilo se hned v začátku a domů se žáci pátých ročníků vrá-
tili s pohárem a 3. místem.

Přespolní běh
29. září jsme s  žáky druhého stupně vyrazili na  meziškolní soutěž 
v přespolním běhu ve Xaverovském háji okolo rybníku Eliška. Původ-
ně mrazivý závod se časem změnil na příjemně slunečné dopoledne, 
které je ideální pro závodní podmínky. Všechna družstva obsadila 
stupně vítězů, když na  trati 1500 metrů si pro třetí místo doběhly 
starší dívky z  osmé a  deváté třídy a  na  stejné trati i  mladší chlapci 
z  šestého a  sedmého ročníku. Dvojnásobnou trať 3000 m pokořili 
se zaťatými zuby chlapci starší. Konec dne patřil poslední kategorii 
mladších dívek, kterým se povedlo jako jediným z našich sportovců 
obsadit stříbrnou příčku na trati 1000 m. Všem žáků děkuji za předve-
dené výkony a věřím, že se nám povede na další sportovní úspěchy 
navázat co nejdřív. 

Prima den s medvědem

adaptační kurz  
pátých tříd

ZŠ žije sportem

Národní památník na Vítkově
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Plavecko-běžecký pohár
Ve čtvrtek 13. 10. jsme jako škola vyrazili na plavecko-běžecké závody na Praze 8. Měli jsme 20 reprezentantů, převážně prvostupňových zá-
vodníků. Ti v bazénu Na Šutce překonávali své limity na vzdálenosti 50 metrů a v Čimickém háji zaběhli jeden okruh dlouhý 500 metrů. Starší 
druhostupňoví závodníci měli stejnou vzdálenost plavání, ale s běžeckým okruhem se museli vypořádat hned dvakrát. Všem zúčastněným 
děkujeme za předvedené výkony. Celý školní rok budou závodníci sbírat body a vyhodnocení škol proběhne v červnu 2023. 

badminton
Úterý 18.10. byl znovu den ve  sportovním duchu, tentokrát 
v badmintonu. Soutěž probíhala ve Vinoři v tělocvičně základ-
ní školy. Soutěžilo se v  dívčí i  chlapecké dvouhře a  smíšené 
čtyřhře. Naše šestičlenné družstvo se postupně vypořádávalo 
s ostatními a po vlažném startu jsme objevili vítězného ducha, 
který nás dostal až na bednu. Do konce turnaje jsme bojova-
li o druhou příčku, ale náš pozvolný start nás nakonec dostal 
i tak na krásnou třetí příčku, když o pořadí musel rozhodnout 
až vzájemný zápas ze začátku turnaje. Účastníci pronesli, že 
příští rok jdou rovnou pro zlato. Jak to dopadne, se snad do-
zvíme za rok touto dobou. 

 Za Základní školu Lukáš Kratochvíl, učitel TV

Začátek školního roku v MŠ dUha
Děti ze třídy Hvězdiček se sešly po prázdninách, tak jako ostatní děti 
z  naší mateřské školy. Na  třídě Hvězdiček začínáme spolu již třetí 
školní rok, a tak si opakujeme, co známe z předchozích let a zároveň 
předáváme dětem nové podněty, které jim rozšíří jejich vědomos-
ti a dovednosti. Začali jsme s monitoringem lidské figury na téma 
„Můj tatínek, moje maminka“ a pokračovali na téma „Můj kamarád“, 
dále s  opakováním vytváření skupin dle pravidel, která se budou 

měnit a budou postupně ob-
tížnější. Začínáme s nácvikem 
uvědomění si pravé a  levé 
ruky. Na  děti čeká opět bo-
hatá výchovně-vzdělávací 
nabídka, kterou budou do-
provázet výchovné pro-
gramy (Seznamovaní s  AJ, 

Podzimní pohybové aktivity...). Děti se budou rozvíjet i v řečových 
dovednostech, rozšiřování slovní zásoby a správné užívání větných 
spojení za  pomocí poslechu četby na  pokračování před usnutím, 
v průběhu dne, při rozhovorech vedených učitelkou nebo při dra-
matických literárních etudách s  hračkou, loutkou. Využíváme po-
hled ze třídy do školní zahrady k pozorování, jak se mění příroda 
a jaké návštěvníky máme ze světa ptáků. Děti tak již viděly straku, 
holuba hřivnáče a  žluvu zelenou. Inspirací jim budou i  divadelní 
představení pořádané 1x měsíčně v  mateřské škole. Hned v  září 
jsme si spolu s rodiči zorganizovali netradiční třídní schůzku s buř-
topekem. Na webu školy je k dispozici fotogalerie, kde se můžete 
podívat, co děti zvládají a jaké akce je čekají. 

Všem čtenářům zasíláme srdečné pozdravy a  přejeme krásný 
podzim.
 Exnerová Danka, ředitelka MŠ a učitelka třídy Hvězdiček
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MŠ oRanGeRy

ZŠ oRanGeRy

Nový školní rok nám v MŠ Orangery začal barevně a zvesela. Děti 
přívítala školka s otevřenou náručí, natěšenými učiteli a třídami pl-
nými balónků. Zářijové počasí nám sice nepopřálo, ale děti si i tak 
užívaly přicházející podzim a  krásy počernického parku. Prozkou-
mávali jsme s  dětmi okolí, byli jsme poslat dopis na  počernické 
poště a pozdravit pošťáky. Pro rodiče na přivítanou MŠ a ZŠ Oran-
gery přichystaly lahodný Food festival, plný mezinárodních dobrot, 
hudby a dobrého vína z Moravy. Děkujeme obci za možnost využití 
prostor počernického parku. 

V  říjnu děti vyrazily za  panem zahradníkem do  komunitního 
centra Jako doma, který dětem vyprávěl o tom, jak se správně sta-
rat o zahrádku, přírodu a kytičky. S dětmi jsme pozorovali podzim-
ní změny v  přírodě. Krásnou akcí byla účast na  vypouštění rybní-

Vážení čtenáři, jistě netrpělivě čekáte na poslední příspěvek z naší literární soutěže. Než vás nechám 
začíst se do vítězné práce žáka loňského 4. ročníku, v krátkosti bych vás ráda informovala o novinkách 
ze ZŠ Orangery.

Letošní září bylo velmi speciální, neboť jsme poprvé naplnili všechny ročníky naší školy. Je tomu 6 
let, co byla škola založena. V červnu jsme se rozloučili s našimi páťáky – prvními absolventy. Byli jsme 
šťastní, neboť se všechny děti dostaly na vytoužené školy. Zároveň jsme si nedokázali představit naši 
školu bez těchto zakládajících členů. Začátek školního roku je za námi a ukázalo se, že tato změna je jen 
jednou v řadě. Přijali jsme nejen nové pedagogy, ale také novou paní ředitelku. Její zkušenosti z růz-
ných stupňů i stylů vzdělávání už nyní posouvají školu dále. Naše fi lozofi e, profesionalita a směřování 
zůstávají zachovány. Získávají ale novou energii, která vše původní 
harmonicky doplňuje. O co jsou naše původní aktivity obohaceny, 
se brzy dočtete v tomto tisku. Nyní již ale nabízím, slibovaný příběh, 
který naše dětská porota ohodnotila jako nejlepší. Pro nás dospělé 
možná není až tak zajímavý, ale přála bych vám slyšet, jak se děti 
napříč ročníky nad popletenou školou pobavily:

ŠKOLA
Byla jednou jedna škola a v ní měly děti školního maskota Nortona, kte-
rý byl modrý se žlutým zobákem a byl plyšový.

Každý večer, když pan školník Ořech zamkne školu, Norton oživne. 
Jednoho dne děti měly diktát, a  protože všechny děti byly chytré, 

tak měly všechny sto procent. Když všichni odešli, Norton vzlétl a usedl 
na  lavici jednoho kluka a podíval se na ten diktát. Četl si ho, ale moc 
toho nepřečetl. A  najednou uviděl něco v  koutě třídy! Přiletěl k  tomu 

Jesle oRanGeRy
Začal nový školní rok. Ve třídě nám zůstalo jen pár dětí, které nás 
již znaly z minulého školního roku. Počátkem měsíce tedy probíha-
ly adaptace. Rána byla náročná. Některé děti plakaly a moc se jim 
do  třídy nechtělo a  ostatní děti se s  pláčem přidávaly, aby držely 
basu . I tak se ale děti zvládly zapojit do ranního kroužku, kdy se 
všichni společně přivítáme, zopakujeme si svá jména, bubnujeme 
na bubínek a procvičujeme pohybové říkanky… Začali jsme se už 
odvážně pouštět i  do  tvořivých činností. Vyzkoušeli jsme si práci 
s barvami, štětcem, lepení.

V říjnu jsme si užili typické podzimní radovánky. Proběhli jsme 
se po louce s drakem a také jsme si důkladně užili oslavu Hallowee-
nu. Vydlabali jsme si dýni, ozdobili dýňové perníčky, kterými se děti 
pochlubily i doma. A ještě jsme se stihli vyřádit při dopolední disko-
téce v kostýmech.

 Za Jesle Orangery Míša a Johanka

ku, kde se děti dozvěděly, jak se loví z počernického rybníka kapři 
a proč. V půlce října se za námi přijelo podívat Dobře naladěné di-
vadlo s pohádkou O princezně, která měla ráda čokoládu. Děti se 
tak učily o zdravém stravování. Každoroční tradiční bramboriáda se 
konala v počernickém parku a děti si užily babího léta a spousty za-
jímavých bramborových her. Ke konci října jsme se už všichni těšili 
na přicházející Halloween. Děti zaplnily školku smíchem, barevnými 
kostýmy a čekalo na ně plno strašidelných úkolů. Dušičkové počasí 
nám připomnělo i české tradice dušiček. 

Krásné podzimní měsíce nám utekly jako voda a my se už ne-
můžeme dočkat předvánočního času. 

 Bc. Adéla Frišová
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a prohlížel si to. Vypadalo to jako narcis a uprostřed to mělo tlačítko. 
Norton to tlačítko zmáčkl a najednou ho… oslnila prudká záře a  ja-
koby se ocitl v úplně jiném světě! Norton přemýšlel, co se to stalo, ale 
najednou si všiml, že už je sedm hodin. Tak rychle zastrčil diktát, rychle 
uklidil tu věc a vzlétl na své místo. V osm hodin překvapivě nevešly děti, 
ale učitelé. A za chvíli nevešli učitelé, ale v saku a šatech děti. „Začneme 
češtinou!“ zavolaly děti jednohlasně. Všichni učitelé si vyndali češtinu 
z tašek. „Napíšeme si vyjmenovaná slova po S.“ A všichni učitelé začali 
psát: sin, sitý, sír, sirový, sichravý, usichat, síkora, síček , sičet, sipat. Nor-
ton si uvědomil, že je v popleteném světě, ale děti mluvily dál. „A teď 
bychom si mohli říct tvrdé souhlásky.“ Přihlásil se jeden učitel a začal 
mluvit: „Ž, š, č ,ř, c, j, ď, ť, ň.“ „Správně a kdo nám poví, jaké jsou měk-
ké souhlásky?“ Přihlásila se jedna učitelka a začala mluvit: „ H, ch, k, r, 
d, t, n.“ Uplynulo 15 minut a začala třičtvrtěhodinová přestávka. Další 
hodinu byla matika a trénovalo se sčítání pod sebou. První příklad byl 
4 362 + 3 257 a děti začaly počítat: „ 7+2=5, 6+5=1, 3+2=1. Výsledek 
je 5  111.“ Takhle vypočítaly ještě pět příkladů a  zase začala třičtvrtě-
hodinová přestávka. Další hodina byla angličtina. Učitelé měli pojme-

novat zvířata. „Zebra je giraff e, žirafa je zebra, chobotnice je jelly fi sh, 
medúza je octopus, pes je cat, kočka je dog, had je snail, šnek je snake, 
čáp je sperrow, vrabec je stork, pavouk je frog a žába je spider.“ Když 
skončila přestávka, byla vlastivěda a přírodověda. V přírodovědě měli 
učitelé pojmenovat druhy užitečných zvířat: „Husa nám dává mléko, 
koza nebo ovce nám dávají peří.“ Ve  vlastivědě seřadili, jak šli za  se-
bou rody: „První byli Lucemburkové, druzí byli Habsburkové, třetí byli 
Přemyslovci, čtvrtí byli Mojmírovci a  pátí byli Husité.“ Norton se štípl, 
ale byla to pravda. Když byl čas na oběd, hlavní jídlo bylo první a po-
lévka byla poslední. Po obědě šli učitelé ven a Norton si všiml, že ten 
narcis má odpočítávání a zrovna zbývalo 10 sekund. Po 10 sekundách 
ten narcis explodoval a najednou bylo všechno normální a vrátilo se 
do starých kolejí. 

A od té doby Norton dál sleduje děti, jak se učí.
    Jáchym Petira 10 let (4. ročník)

 Za kolektiv pedagogů Mgr. Barbora Honzíková

Veselý Čertík je mateřské centrum, ale i rodinný 
klub, který nabízí široké spektrum aktivit. Dlou-

hodobě organizuje pravidelné kroužky a kurzy pro děti i jejich rodiče. 
POZOR: Stále máme volná místa v naší dopolední školičce – kurz Krů-

ček do školky a v kurzu Keramika pro věkovou skupinu 4–8 let bez rodi-
čů. Naše školička připraví vaše maličké na nesnadný přechod do školky, 
jedná se o 4 hodinový program, vždy od 8:30–12:30, a to každé pondělí 
a středu. Pro velký zájem pro vás rozšiřujeme nabídku kurzu Montessori 
pracovna a přidáváme páteční lekci od 10:05 hod, registrace do kurzu 
spuštěna. Z dalších novinek je to kurz Výtvarné umění a tvoření s Monte-
ssori pedagogikou a Hlídací hernička, každé pondělí a pátek. 

V listopadu a v prosinci chystáme pro vaše děti oblíbené Pyžámkové 
noci. Kompletní seznam kurzů najdete na našich stránkách www.vesely-
certik.cz nebo na našich FB stránkách. Budeme se těšit na setkání s vámi 
i vašimi malými čertíky!

 Jana Pitrová

veselý ČeRtík 
PRo dĚti i RodiČe

Nová veřejná dobíjecí stanice pro elektromobily PREpoint je umístěna 
u zdravotního střediska ul. Národních hrdinů 587. K dispozici jsou dvě zá-
suvky, platba u  registrovaného zákazníka je zprostředkována čipem/kar-
tou nebo Lítačkou. Pro jednorázové dobíjení pro neregistrované zákazníky 
lze využít mobilní telefon a QR kód. Více na https://www.premobilita.cz/cs/
dobijeni-elektromobilu/dobijeni-na-prepoint/
 Martin Šíla

JeZdíte „elektRo“?
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Vážení čtenáři,
jako vždy jsem se zúčastnil i letos výlovu Velkého počernického ryb-
níka, který je, jak známo, největším rybníkem v hl. m. Praze. Naše 
MČ již řadu let spolupracuje s Českým rybářským svazem a s Lesy 
hl. m. Prahy. Z  iniciativy vedení naší MČ je při každém výlovu pří-
tomno Středisko ekologické výchovy „lesů“, které na hrázi rybníka 
a v zámeckém parku umisťuje několik naučných stanů, u kterých se 
střídají děti našich škol. O tuto akci je mezi pražskými školami vel-
ký zájem a středisko lesů musí dokonce vytvářet pořadník, takže se 
některé školy na absolvování programu ani nemusí bohužel dostat.

Letošní výlov proběhl za  pěkného počasí a  za  velkého zájmu 
veřejnosti, televize a pražských škol. Byla radost sledovat, jaké zna-
losti mají děti nejen o rybách, ale i o životě ve vodách a jejich okolí. 
Instruktoři dětem názorně předváděli zábavnou formou živé ryby 
i preparované exponáty vodního ptactva a dalších zvířat, kterým je 
voda přirozeným prostředím. 

Děti, které se bezprostředně zapojovaly do  prezentací odbor-
ných lektorů střediska, měly v mnoha případech udivující znalosti 
o naší přírodě a jejich aktivita dávala naději, že láska k přírodě jim 
zůstane - a to, doufám, po celý jejich život.

A jak dopadl výlov? Oproti loňskému roku, kdy se lovilo po dvou 
letech, byla všeobecná jistota rybářů, že to bylo slabší. Magistrát, 
Odbor ochrany prostředí ale trvá na každoročním výlovu, a to z hle-
diska dodržení dobré kvality vody v  rybníku. Jen pro zajímavost, 
počernický dvoumetrový bílý sumec byl vyloven a za obdivu rybářů 
a všech přihlížejících opět vypuštěn zpět do svého „bydliště“.

výlov rybníka

Naše poděkování za zdařilou akci patří pražským rybářům, ko-
lektivu Lesů hl. m. Prahy a jejich Středisku ekologické výchovy, které 
naše MČ podpořila fi nanční částkou 5 tis. Kč, a také všem školákům 
za  jejich zájem a  vzorné chování při absolvování doprovodného 
programu výlovu.

 Zbyněk Richter, starosta
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Černý den na Černém Mostě

V době mnichovské krize tvořily jádro našeho letectva dvojplošní-
ky Avie B-534. Tento dvojplošník bylo velmi dobré obratné letadlo, 
leteckými historiky pokládané za jeden z nejlepších dvojplošníků 

své doby, ovšem v době ohrože-
ní republiky již zastarával a zao-
stával za  novými typy, zejména 
za  německým jednoplošníkem 
Messerschmitt Bf 109. Vedení 
Ministerstva obrany tato sku-
tečnost byla známa, a  proto 
zadalo firmě Avie objednávku 
na  stavbu nového moderního 
jednoplošníku, který by se svý-
mi parametry přiblížil zmíněné 
německé stíhačce.

Práce na letounu pod vede-
ním Ing.  Františka Novotného začaly objednávkou Ministerstva 
obrany ze dne 22. května 1936. Jím navržený letoun byl elegantní 
samonosný dolnoplošník se štíhlým eliptickým křídlem smíšené 
konstrukce velmi moderních tvarů. Obdržel označení Avie B-35.

První prototyp B-35.1 byl zalétáván šéfpilotem Avie Rudolfem 
Daleckým v době mobilizace, v září 1938. Od projektu se lišil pro-
vizorním pevným kapotovaným podvozkem (sériové stroje měly 
mít již zatahovací podvozek, ale jeho vývoj se opozdil), slabším 
motorem Avia HS 12Ydrs o výkonu 860 (místo uvažovaného typu 
Avia 12Y-1000 o výkonu 1000 k) a také dvoulistou dřevěnou vrtulí. 
Už v této podobě byly ale dojmy testovacích pilotů z nového typu 
velice pozitivní a letoun dosahoval rychlosti až 485 km/h., což byl 
tehdy velmi slušný parametr.

Do  okupace pohraničí byly postaveny pouze dva prototypy 
s  označením B-35.1 a  B-35.2. A  právě první z  prototypů (B-35.1) 
byl ztracen při letecké nehodě dne 22. listopadu 1938 v místech 
dnešního Černého Mostu.

Toho dne pilot létající pro Vojenský technický a letecký ústav 
(VTLU) Antonín Kavalec dostal za  úkol provést šest průletů s  cí-
lem měření rychlosti na tzv. zkušební pětikilometrové bázi. Ta byla 
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Při mapování leteckých nehod v okolí naší obce se mi dostal do rukou spis o nehodě prvního prototypu naší nejlepší předválečné 
stíhačky. tento spis byl velmi zajímavý, jelikož obsahoval fotografie míst, která dnes vypadají úplně jinak a souvisel i se dvěma 
stavebními prvky, které se zachovaly do dnešních dnů. tak jsem se rozhodl, že se o tyto zajímavosti podělím s našimi čtenáři. 

Prototyp stíhačky Avie B-35.1, který 
našel svůj konec 22. 11. 1938 na Černém 
Mostě

Tři snímky z vyšetřovacího spisu – dnes místo dopadu vypadá již 
úplně jinak.

počátkem dvacátých let vybudována mezi Horními Počernicemi 
a Nehvizdy a tvoří ji dva měrné body, připomínající malé kapličky 
(poznámka: tyto body se do dnešního dne zachovaly). V letounu 
byl proto zamontován registrační výškoměr, otáčkoměr a  tři re-
gistrační teploměry, což byly přístroje „spolupracující“ s  měřící-
mi body na zemi. Stroj B-35.1 navíc dne 9. listopadu dostal nový 
motor, vybavený dutou osou vrtule pro kanon Hispano 404 ráže 
20 mm a  konstruktéři byli zvědaví, jakých rychlostních paramet-
rů dosáhne s těmito úpravami. Letoun měl v té době nalétáno 24 
hod a 39 min, z toho pro VTLÚ 4 hod a 18 min.

Pilot provedl čtyři průlety na  trase měřící báze (tedy mezi 
Horními Počernicemi a Nehvizdy) a připravoval se na pátý. Podle 
svědků letoun v  přízemní výšce zahájil stoupavou zatáčku, jeho 
motor však náhle dvakrát vynechal a stroj výrazně zpomalil. Pilot 

Na kraji silnice II/611 Praha – Nehvizdy – Poděbrady dodnes stojí dvě 
poničené budky, připomínající kapličky, se zvláštním tubusem na stře-
še. Jedná se o dvě měřicí stanice, postavené začátkem 20. let minulého 
století na rovném úseku někdejší pětikilometrové letecké báze, kde se 
proháněly první československé letouny z letiště Praha - Kbely a pro-
vádělo se měření rychlosti testovaných letadel v přímém vodorovném 
letu. Při průletu nad těmito stanicemi – tubusy – se různými prostředky 
(časoměřiči, fototechnikou) registroval časový údaj, sloužící k určení 
dosažené rychlosti.
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Porovnání snímků z místa dopadu se současným stavem.

otočil letoun zatáčkou o 180 stupňů, stroj se, podle popisu svěd-
ků, ale začal kymácet a klesal. Těsně nad zemí motor na okamžik 
zabral, ovšem opět hned vysadil. V  tu chvíli už stroj v  náklonu 
dopadl na  zem. Při dopadu se roztříštil, a  i  když se kabina zdála 
poměrně neporušená, pilot utrpěl smrtelné poranění hlavy a oka-
mžitě zemřel.

Vyšetřovací komise konstatovala, že není možno na místě určit 
příčinu nehody a  rozpracovala tři pravděpodobné varianty. Nej-
pravděpodobnější příčinou bylo selhání motoru. Dalšími hypo-
tézami bylo  prasknutí listu vrtule či zdravotní indispozice pilota. 
Motor stroje byl odeslán do  VTLÚ ke  komisionálnímu rozebrání 
a expertíze.

Po technické prohlídce komise konstatovala, že motor Avia 12 
YCrs v.č. 49 opravdu selhal, nebylo možno ale zjistit příčinu. Na zá-
věr bylo konstatováno, že firmu Avia nelze vinit ze zřícení letounu 
a tím byla celá záležitost během několika dnů uzavřena. 

Touto tragickou událostí vývoj letounu neskončil, firma Avie 
pokračovala v testech s druhým prototypem B-35.2. Vedení Mini-
sterstva obrany ještě stihlo objednat počátkem roku 1939 první 
desetikusovou sérii, ovšem do  březnové okupace se žádný další 
letoun postavit nepodařilo. Po vzniku protektorátu vývoj tohoto 
typu, považovaného německými představiteli okupačních úřadů 
za perspektivní, i nadále pokračoval. Třetí prototyp B-35.3, byl za-
létnutý dne 20. června 1940. Ten již byl vybaven zatahovacím pod-
vozkem a novým křídlem s přímou náběžnou hranou pro zjedno-
dušení technologie výroby. Sériová výroba letounu, pod názvem 
Avia B-135, po okupaci 15. března 1939 byla výhradně pouze pro 
vývoz do  Bulharska. Vzniklo pouze dvanáct sériových strojů (Av 
135.101 až Av 135.112), přičemž jeden z nich byl přestavěný pro-

totyp B-35.3. Všechny stroje německé úřady prodaly Bulharsku. 
Letouny se později účastnily obrany Sofie a  všechny byly v  prů-
běhu války zničeny. Takže do dnešních dnů se nám žádná tato stí-
hačka, představující vrchol naší předválečné konstrukční letecké 
školy, bohužel nedochovala.

 Martin Šíla
Zdroje: Letecká badatelna a archív autora
Za poskytnuté podklady k tomuto článku autor děkuje Pavlu Krejčí-
řovi z Letecké badatelny.

beletRie PRo dosPĚlÉ
Milan kundera  Nevědění
Jana Poncarová  Eugenie
Miloš Urban  Továrna na maso
Miloslav nevrlý   Zašlá chuť morušek
elizabeth berg  Příběh Arthuta Truluva
assaf Gavron  Smrt v zádech
harlan coben  Chlapec z lesů
shari lapena  Nepříliš šťastná rodina
Marie lacrosse  Vinařství, I.+II. díl

naUČná liteRatURa
Marian Jelinek  Život na uzdě
o svobodě myšlení  Vlastimil Vondruška

v ý b Ě R  Z   n o v ý c h  k n i h

Místní knihovna
kolektiv  Obnovitelné zdroje energie
Michael davie  Titanic
ireba nováková kafková   Ateliér života. Tak pravil Vladimír Kafka

beletRie PRo Mládež
Marka Míková  Kabát a kabelka
eva Papoušková  Vombat Jirka zachraňuje
Marta de Rienzo  Korálky z rybízu
daniela krolupperová  Bubáček a zlobivá závěj
drew karpyshyn  Star Wars. Darth Bane – pravidlo dvou

naUČná liteRatURa PRo Mládež
lucy a stephen hawking  Jirkův vesmírný lov pokladů
alice James  Energie – leporelo pro starší děti

 Světla Parkanová, knihovnice

teRMíny velkoobJeMových konteJneRů (vok) do konce r. 2022

konteJneRy na obJeMný odPad  
– vždy 16.00–20.00 

konteJneRy na bioodPad  
– vždy 13.00–16.00 

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

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

Pátek 25. 11. 2022  
- všechna stanoviště (4 VOK)

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

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

nedĚle 20. 11. 2022   
- všechna stanoviště (4 VOK)
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inzerce

občanská poradna - cesta integrace, o.p.s. 
nové náměstí 1250, Praha 22 Uhříněves
tel.: 774 780 107, 312 315 284 
provozní doba: čtvrtek od 12:30 do 16:00 hodin
email: poradnapraha@cestaintegrace.cz
www.cestaintegrace.cz
Projekt „Cesta dluhů v Praze“ Operační program Zaměstnanost

UMoŘte svÉ dlUhy
Milostivé léto ii., od 1. 9. do 30. 11. 2022


