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Vážení spoluobčané, 
představujeme vám Programové prohlášení Rady MČ Praha - Dolní 
Počernice na volební období 2022–2026 

Programové prohlášení Rady MČ Praha – Dolní  
Počernice na volební období 2022–2026
Vážení členové zastupitelstva, vážení spoluobčané,
Rada městské části Praha – Dolní Počernice vám předkládá progra-
mové prohlášení, kterým bude v  následujícím volebním období 
řídit svoji činnost. 

ÚZEMNÍ ROZVOJ
-  sledovat proces tvorby nového Územního plánu hl. m. Prahy 

(Metropolitního plánu) a  aktivně se zapojovat do  jeho příprav 
a  projednávání v  souladu s  usneseními, která k  tomuto doku-
mentu přijme ZMČ 

-  požadovat v rámci významných investičních záměrů pro byto-
vou zástavbu adekvátní zapojení investorů do veřejné vybave-
nosti MČ

-  řídit rozvoj MČ v souladu s připravovaným Strategickým plánem 
MČ, schváleným ZMČ na období 2023–2027

BEZPEČNOST
-  úzce spolupracovat se strážníky městské policie a s vedením po-

licejních složek s cílem udržení bezpečnosti obyvatel MČ, zkva-
litnění stavu veřejného pořádku a potírání vandalismu

-  aktivně spolupracovat s krizovými štáby hlavního města Prahy 
a MČ Praha 14

-  aktualizovat složení povodňové komise MČ Praha – Dolní Počer-
nice

-  zřídit Krizový štáb MČ

DOPRAVA
-  prosazovat dokončení rekonstrukce komunikací v MČ ve spolu-

práci s hlavním městem Prahou, zejména se bude jednat o ul. 
Národních hrdinů, Nad Rybníkem a Úpická

-  dokončit projekt na  cyklistické propojení Dolních Počernic 
a Štěrbohol a zahájit jeho realizaci

-  materiálně i finančně zajišťovat letní i zimní údržbu komunikací 
ve správě MČ

-  prosazovat uvedení do  provozu stavby 510 Satalice–Běchovi-
ce, 511 Běchovice–Dálnice D1 a  přeložky I/12 – Českobrodská 
za  podmínky dodržení hygienických limitů při provozu těchto 
staveb

-  podporovat tzv. Regionální variantu okruhu kolem Prahy v pří-
padě, že dojde k jejímu projednávání dotčenými orgány 

-  usilovat o realizaci ul. Nová Úpická včetně jejího křížení s ul. Ná-
rodních hrdinů

-  podporovat zavedení osobní vlakové přepravy na „malešické“ 
trati včetně realizace zastávky mezi Dolními Počernicemi a  Ja-
hodnicí

-  v  rámci možností zkvalitnit MHD – optimalizovat v  návaznosti 
na rozvoj MČ

-  spolupracovat s TSK na udržitelnosti stavu ul. Národních hrdinů 
a Českobrodská

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
-  trvale iniciovat realizaci opatření vedoucích ke zlepšování život-

ního prostředí v Dolních Počernicích
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-  spolupracovat s vedením základní a mateřské školy, s centrem 
environmentálního vzdělávání Lesů hl. m. Prahy a dalšími míst-
ními spolky a sdruženími při výchově mládeže v oblasti ochrany 
životního prostředí

-  zajišťovat dostatečné množství a distribuci materiálů propagují-
cích ochranu životního prostředí

-  důsledně spolupracovat s  policejními složkami a  občany MČ 
na ochraně životního prostředí

-  zapojovat se do kampaní na podporu ŽP, např. Den Země, Den 
bez aut apod.

MĚSTSkÁ ZELEŇ
-  zabezpečovat finanční prostředky na tvorbu a údržbu městské 

zeleně v rozpočtu MČ
-  využívat grantovou politiku hl. m. Prahy v oblasti životního pro-

středí a městské zeleně
-  organizačně se podílet na  pokračování realizace Rekreačního 

parku U Čeňku
-  zajistit kvalitní údržbu zámeckého parku a jeho zvelebování
-  vyhledávat nové lokality pro výsadbu nové městské zeleně
-  zlepšovat květinovou výzdobu MČ
-  provádět výchovné řezy u nově vysazených alejí a stromořadí
-  vytvářet podmínky pro vybudování lesoparku mezi tratěmi ČD 

u zastávky Dolní Počernice
-  zajistit předání dat o  pasportizaci zeleně MČ do  informačního 

systému HMP

VEŘEJNÝ POŘÁDEk
-  vytvářet podmínky pro docílení čistoty komunikací a veřejných 

prostranství v MČ 
-  formou prevenčních opatření spolupracovat s občany, organiza-

cemi a podnikatelskými subjekty v MČ za účelem zajištění udrži-
telnosti a zlepšování stavu veřejného pořádku v MČ

-  pravidelně zabezpečovat monitorování a odstraňování černých 
skládek v k. ú. Dolní Počernice

-  zajistit údržbu městského mobiliáře

ŠkOLSTVÍ
-  úzce spolupracovat s hl. m. Prahou na přípravách a následné vý-

stavbě nové základní školy při ul. K Zámku
-  pokračovat v  dosavadní spolupráci se školskými zařízeními 

v MČ při jejich zapojování do veřejného života v Dolních Po-
černicích

-  udržovat obě školská zařízení (ZŠ a MŠ) ve spolupráci s jejich ve-
dením v dobrém a provozuschopném stavu

-  usilovat o výstavbu nových školských zařízení v  jižní části Dol-
ních Počernic

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST
-  pokračovat v přípravě projektu Domova seniorů v Dolních Po-

černicích ve spolupráci s hl. m. Prahou
-  prosazovat umístění zdravotnických služeb v nových bytových 

zástavbách MČ 
-  zabezpečit dostupnost základní zdravotní péče pro občany MČ
-  spolupracovat se seniory s  cílem jejich zapojení do  veřejného 

života v Dolních Počernicích
-  vytvářet podmínky pro kvalitní fungování Klubu seniorů a  KC 

Jako doma
-  pořádat pravidelná setkání seniorů v závěru roku
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JEDNÁNÍ RADY MČ PRAHA - DOLNÍ POČERNICE
RMČ na svých jednáních v období 15. 11. – 6. 12. 2022

schválila 
-  smlouvu o výpůjčce části pozemku parc.č 24/1 a parc.č. 211/1, oba 

v k.ú. Dolní Počernice od hl. m. Prahy
-  objednávku na geodetické zaměření pozemku parc.č. 820/3 v k.ú. 

Dolní Počernice za účelem jeho možného prodeje
-  výzvu k podání nabídky na zajištění a dostavbu čp. 26 na ul. Ná-

rodních hrdinů
-  zadávací podmínky pro zpracování Strategického plánu MČ na ob-

dobí 2023–2027
-  návrh radních MUDr. Bočka a Mgr. Stehlíkové na jmenovité hlaso-

vání při jednáních RMČ
-  smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – Připo-

jení datacentra se spol. PRE distribuce
-  vítěze VZ na grafické zpracování DPZ – p. Martin Štěpán
-  vypsání výběrového řízení na ředitele PO OÁZA
-  havarijní opravu přípojek na objektu MČ čp. 470
-  výzvu k podání na zajištění stravování pro seniory MČ

souhlasila
-  se zřízením spořícího účtu MČ u České spořitelny
-  s návrhem doc. Poláčkové na odborné posouzení intenzifikace do-

pravy z hlediska vlivu stavby D0 510 Most přes Počernický rybník 
na životní prostředí

-  s  rozdělením finančních prostředků z  Participativního rozpočtu 
MČ na projekt Pěšky do školy

-  s přijetím daru ve výši 10tis. Kč od České spořitelny pro PO OÁZA

vzala na vědomí
-  závazné stanovisko MMR ČR k záměru výstavby nové ZŠ v Dolních 

Počernicích
-  informaci MHMP o vyhlášení grantů v oblasti ŽP na r. 2023
-  zprávu o hospodaření PO MČ OÁZA, MŠ DUHA a ZŠ bez připomí-

nek
-  zprávu o činnosti KC Jako doma

rozdělila
kompetence jednotlivých členů RMČ Praha - Dolní Počernice na ob-
dobí 2022–2026

-  podporovat v rámci finančních možností MČ zdravotně postiže-
né občany MČ

-  podporovat umístění dalších ordinací pro lékaře s  odbornou 
specializací

kULTURA A VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU
-  využívat grantovou politiku hl. m. Prahy v oblasti kultury, památ-

kové péče a využívání volného času mládeže
-  pokračovat v pořádaní kulturních akcí MČ a spolupracovat v této 

oblasti s jinými organizacemi
-  zapojovat všechna školská zařízení v  MČ a  širokou veřejnost 

do kulturního dění v naší MČ
-  rozšířit dětská hřiště a  zajišťovat jejich bezpečnost v  souladu 

s platnými normami
-  podporovat významné kulturní aktivity organizací působících 

v naší MČ
-  podporovat činnost příspěvkové organizace OÁZA Dolní Počer-

nice

OBCHOD A SLUŽBY
-  podporovat aktivity směřující k rozšíření možností v oblasti ob-

chodu a služeb pro obyvatele Dolních Počernic
-  podporovat konání farmářských trhů v Dolních Počernicích

TĚLOVÝCHOVA A SPORT
-  zajistit finanční prostředky na  zkvalitnění, bezpečný provoz 

a údržbu veřejných sportovišť v MČ
-  spolupracovat se ZŠ a Sokolem Dolní Počernice na zajištění udr-

žitelnosti a využívání jejich sportovních zařízení
-  podporovat aktivity jiných subjektů při pořádání sportovních 

akcí v Dolních Počernicích (Dětský domov, Sokol Dolní Počerni-
ce apod.)

MAJETEk 
-  zajistit kvalitní a pravidelnou údržbu objektů, pozemků a byto-

vého fondu ve vlastnictví MČ
-  sledovat možnosti čerpání finančních prostředků z dostupných 

dotačních titulů na obnovu majetku MČ
-  odstranit havarijní stav objektu čp. 45 (hájovna) a  rozhodnout 

o jeho využití
-  úspěšně dořešit soudní spor a  fungování nájemních vztahů se 

spol. Stavba a Transport

-  zajistit dokončení rekonstrukce a využití objektu čp. 26 
-  pokračovat ve  snižování energetické náročnosti objektů 

ve vlastnictví MČ 

INfORMOVANOST OBYVATEL
-  využívat dostupných možností pro distribuci propagačních ma-

teriálů o Dolních Počernicích
-  v rámci možností zajistit podávání informací o dění v MČ i v ci-

zím jazyce
-  zlepšit současnou náplň a kvalitu internetových stránek MČ
-  pravidelně se zapojovat do soutěže Zlatý erb o nejlepší interne-

tové stránky obcí
-  aktualizovat a rozšířit naučnou stezku Dolní Počernice
-  založit a spravovat vhodné sociální sítě MČ
-  informovat veřejnost o  strategických rozhodnutí samosprávy 

MČ
-  podporovat vydávání Dolnopočernického zpravodaje v součas-

né formě a obsahu

INfRASTRUkTURA
-  ve  spolupráci s  MHMP realizovat posílení dešťové kanalizace 

na ul. Národních hrdinů v úseku Českobrodská–Rokytka
-  ve spolupráci s MHMP zajistit rekonstrukci pěších lávek u mostu 

přes Rokytku
-  usilovat o  náhradní pěší propojení pod železničním mostem 

na ul. Národních hrdinů 
-  spolupracovat s MHMP na dokončení stavby Kanalizační sběrač 

H v Dolních Počernicích
-  podporovat umístění optických sítí v intravilánu MČ

ŘÍZENÍ A SPRÁVA
-  zvyšovat kvalifikaci a vzdělanost pracovníků ÚMČ Praha – Dolní 

Počernice a samosprávy MČ
-  zabezpečit kvalitní a aktualizované vybavení pro výkon veřejné 

správy ÚMČ
-  využívat proces Místní agendy 21 při styku s veřejností
-  pokračovat v členství MČ v Národní síti Zdravých měst ČR

Dne 6. 12. 2022 
 Rada městské části Praha – Dolní Počernice
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Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu 
ČR ze dne 1. 7. 2022 byla vyhlášena volba pre-
zidenta České republiky, která se uskuteční 
ve dnech 13. a 14. ledna 2023, případné dru-
hé kolo 27. a 28. ledna 2023.

V  Dolních Počernicích můžete hlasovat 
ve volební místnosti dle bydliště, a to:

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

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

Volební místnosti se otevřou v  pátek dne 13. ledna 2023 
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 
do 14:00 hodin. Stejné to pak bude i v termínu případného druhého 
kola, tedy 27. a 28. ledna 2023.

Hlasovací lístky vám budou dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb, vzhledem k  velikosti jednotlivých okrsků se nemusí 
den doručení ve všech částech městské části shodovat.

V  průběhu voleb můžete obdržet hlasovací lístky i  ve  volební 
místnosti. Hlasovací lístky pro případné druhé kolo volby obdržíte 
až ve volební místnosti

Hlasování vám bude umožněno po prokázání totožnosti a po-
kud jste v den voleb hlášen k trvalému pobytu v naší městské čás-
ti. Další nutnou podmínkou možnosti volit je dosažení věku 18 let 
alespoň v druhý den voleb (tzn. 14. 1. 2023). Ve druhém kole volby 
prezidenta může volit i občan, který dosáhl alespoň druhý den ko-
nání druhého kola volby prezidenta (tedy 28. 1. 2023) věku 18 let.

Reakce na vyjádření MUDr. Pavla Bočka v rubrice „Zastupitelé odpo-
vídají“ v minulém vydání Dolnopočernického zpravodaje:

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 

VOLBA PREZIDENTA ČR 2023
ZÁKLADNí INfORMACE PRO VOLIČE

Zda jste zapsáni ve  stálém seznamu voličů, si můžete ověřit 
v úředních hodinách na Úřadu Městské části Praha – Dolní Počer-
nice a zde také můžete požádat o doplnění údajů nebo provedení 
oprav.

Jednou ze základních zásad našeho volebního práva je povin-
nost voliče hlasovat osobně, zastoupení není možné. V  případě, 
že se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nebudete moci 
osobně dostavit do shora uvedených volebních místností, můžete 
se dohodnout o možnosti hlasovat do přenosné volební schránky. 
Nutnost volby mimo volební místnost si předem můžete domluvit 
na tel. čísle 281 028 091, a to nejpozději do 13. 1. 2023 a případně 
27. 1. 2023 do 12:00 hod, dále ve výjimečných případech i v průbě-
hu voleb.

Volič, který nebude volit ve  volebním okrsku, v  jehož stálém 
seznamu je zapsán, může požádat ÚMČ Praha – Dolní Počernice 
o vydání voličského průkazu. O vydání voličského průkazu můžete 
zažádat osobně nejpozději do 11. 1. 2023, a to do 15:00 hod., nebo 
podáním doručeným nejpozději do  6. 1. 2023, toto podání musí 
být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem nebo 
v  elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. 
O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu 
občana.

Podrobné informace naleznete na našich internetových strán-
kách nebo v tištěné podobě u Mgr. Edity Hejdové, ÚMČ, 1. patro, 
kancelář tajemnice nebo v podatelně úřadu.

 Mgr. Edita Hejdová, tajemnice
 tel: 281 028 091; e-mail: hejdova@dpocernice.cz

V minulém čísle Dolnopočernického zpravodaje /DPZ/ byl otištěn příspěvek Ing. Nožičky a Mgr. Novotné, kterým reagovali na vy-
jádření MUDr. Bočka v rubrice „Zastupitelé odpovídají“ (DPZ č. 7,8/2022). Příspěvek byl zkrácen, jelikož se podstatná část textu 
netýkala zmíněného vyjádření, nicméně byl včetně odkazů na další informace otištěn i přesto, že reakce na odpovědi v anketě 
„Zastupitelé odpovídají“ mají být adresovány přímo dotčeným zastupitelům. 

Redakční rada je přesvědčena o tom, že v minulém vydání DPZ této reakci poskytla přiměřený prostor a otázky, a zejména 
případné požadavky na odborné studie, mají směřovat na odpovědné osoby. Po opětovných žádostech o otištění celého textu 
přinášíme příspěvek v plném znění. Redakční rada DPZ

Obecná škola

JEDNÁNÍ ZMČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
ZMČ Praha – Dolní Počernice na svém 2. zasedání dne 14. listo-
padu 2022

nesouhlasilo 
s předloženou projektovou dokumentací spol. PONTEX na stavbu 
D0 510 Most přes Počernický rybník – protihluková opatření a zesí-
lení mostu z důvodu její neúplnosti

pověřilo 
Radu MČ svoláním pracovní schůzky s  projektantem a  zastupiteli 
MČ po obdržení posudku o vlivech stavby na životní prostředí
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proti rozhodnutí stavebního úřadu Praha 14 na  stavební záměr 
spol. Central Group 63. investiční a.s. – Obytný soubor Makovská 
s podmínkou změny výroku stavebního úřadu, který by zabezpečil 
dopravní obsluhu tohoto souboru i přes ul. Nová Úpická v její polo-
ze dle platného územního plánu

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

třetího, projektu? Nemůže být hlavní příčinou jeho nepromyšlená, 
veřejně nekomunikovaná příprava a  neochota zabývat se odstra-
něním závažných nedostatků? A nebylo by po dvaceti letech pře-
šlapování lepší oprostit se od osobních invektiv, poučit se z chyb 
a otevřít dveře spolupráci?

Cesta ke kvalitním projektům, a to nejen školy, podle nás vede 
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Už jste také slyšeli o „zasypávání příkopů?“ Tento slogan, vyjadřující 
bývalé neshody na radnici a snahu je napravit, se stal ideálem, který 
by měl provázet ty, kteří jsou odpovědni za směřování naší měst-
ské části k  lepším zítřkům. Toto heslo použil ve svém závěrečném 
projevu na ustavujícím zasedání zastupitelstva i nově zvolený sta-
rosta Zbyněk Richter, což potvrdil v Dolnopočernickém zpravodaji 
č. 9/10. V rubrice Slovo starosty mimo jiné uvedl, že bude první, kdo 
se bude snažit tyto smyšlené příkopy zahladit, ale že tento obtíž-
ný úkol nezvládne sám, musí mu pomoci svými postoji a jednáním 
celé zastupitelstvo. A právě tento požadavek mě přinutil k zamyšle-
ní. Starosta v něm deleguje svoji odpovědnost za „zasypávání pří-
kopů“ na mě jako zastupitele, jenomže každý subjekt nese osobní 
odpovědnost za vystupování a jednání, v čem je tedy problém? Jak 
já, starostou takto oslovený zastupitel, mohu přispět k  naplnění 
jeho představy? Co se po mně vlastně v „zasypávání příkopů“ chce?

Je to jednoduché. Předznamenal to už v  úvodníku Dolnopo-
černického zpravodaje č. 9/10 předseda redakční rady DPZ Martin 
Šíla, když mi mimo jiné sděluje: „Všem zastupitelům, kteří ve vedení 
městské části nebudou, přeji, aby své kroky a činy dobře zvažova-
li, samozřejmě jejich právem je kontrola a případná kritika těch, co 
rozhodují, ale tato kritika musí být konstruktivní, a  ne destruktiv-
ní. Pouze vzniknou příkopy, které budou čím dál hlubší“. No vida, 
takhle to je, apel Martina Šíly směřuje k opozici, kterou ale nyní re-
presentují na radnici pouze Dolní. S postojem Martina Šíly lze obec-
ně souhlasit, nicméně se nabízí zásadní otázka: Kdo a jak posoudí, 
co je a není v diskusi zastupitelů konstruktivní či destruktivní, když 
jediným demokratickým nástrojem je hlasování zastupitelů, které-
mu právě diskuse předchází? Mám se snad jako opoziční zastupitel 
zříci diskuse, a poslušně zvednout ruku i na to, s čím jsem v rozporu? 

Jak známo, v  diskusi k  výměně názorů nutně dochází, tomu-
to střetu se nelze vyhnout a  názor je informace. Většina čtenářů 
ví nebo tuší, že informace je důvěryhodná teprve tehdy, když je 
podložena argumenty. Přitom ani argument sám o sobě ještě není 
pravdou, pravdou se může stát teprve ve střetu s názorem jiným, 
pokud diskuse nemá být jen souhlasné poplácávání se po zádech. 
Z tohoto důvodu nepovažuji názorový střet za nic a priory špatné-

O „zasypávání příkopu“ a falešné myšlence  
bezkonfliktní spolupráce

ho, pokud se ovšem emoce diskutérům nevymknou z ruky, a dis-
kuse nesklouzne ke vzájemnému napadání a osočování. V prostoru 
nezvládnutých emocí a napadání, jak víme, diskuse končí a nepři-
nese nikomu nic dobrého. Destruktivní může být naopak souhlas 
s  názorem, který není podložený žádnými argumenty, a  je pouze 
přáním či představou.

Jsem přesvědčený, že kritika, pokud je opřena o  argumenty, 
a vedena ve vší slušnosti, je vždy konstruktivní. Pokud dám jako za-
stupitel k posouzení svým kolegům svůj postoj, a vyvolám tím ná-
zorový střet, znamená to snad, v duchu idey o „zasypávání příkopu“, 
že příkop vykopávám? Není náhodou „zasypávání příkopů“ naplňo-
váno tím, že budou v hlasování zastupitelů rozhodovat argumenty, 
a nikoliv kamarádšoft a jiné různé vztahy?

O „zasypávání“ příkopů jsem se poprvé dozvěděl při povoleb-
ním vyjednávání mezi Dolní a Občany DP. Z úst kandidátů za Ob-
čany DP zaznělo na této schůzce přání zasypat příkopy, které podle 
nich, vznikly v bývalém zastupitelstvu. Myšlenka sympatická, škoda 
že Občané DP nezačali „zasypávat příkopy“ už před volbami, a ne-
zřekli se vůči Dolním 2018 a Pavlu Vermachovi pomlouvačné kam-
paně ve  svých Volebních novinách, ale budiž, stalo se. A  stalo se 
i to, že příležitost k „zasypávání příkopu“ nebyla využita ani na usta-
vujícím zasedání zastupitelstva, protože koalice ODS, Občané DP 
a Počernická 15 nenavrhla nikoho z opozice do Rady, tak jaképak 
zasypávání příkopů? S  přihlédnutím k  těmto okolnostem se obá-
vám, aby narativ „zasypávání příkopu“ nebyl jen bičem na opozici 
Dolní. Proč? Protože je snadné diskreditovat nežádoucí názor v dis-
kusi například tvrzením: „Vidíte, už zase dělají problémy, nesouhlasí, 
kritizují a jsou destruktivní“. 

Osobně odmítám ideu tzv. bezkonfliktní spolupráce a  faleš-
nou představu o korektním vyjednávání za každou cenu. Nelze být 
konstruktivní a současně dělat ústupky v závažných rozhodnutích. 
Navrhuji proto vystřídat narativ o „zasypávání příkopu“ snahou ka-
ždého vést názorové střety se vší slušností, ohleduplností a odpo-
vědností.

Vše dobré v novém roce!
 Jan Paul, akad. mal.

přes férovou veřejnou diskusi, kvalifikovaná rozhodnutí postavená 
na odborných argumentech a v neposlední řadě přes aktivní spo-
lupráci všech zainteresovaných, tj. občanů, vedení městské části, 
magistrátu, odborníků v  oblasti urbanismu, architektury, dopravy 
a dalších. Dejme tomu prostor. Pokud chceme Počernice zodpověd-
ně rozvíjet, potřebujeme k tomu expertizu v několika provázaných 
disciplínách. Proto jsme Vám a všem kandidujícím před volbami po-
ložili tři zásadní otázky. Teď je namístě ptát se a vysvětlit souvislosti 
i čtenářům zpravodaje, potažmo široké veřejnosti:

1) Chtěli byste, aby byla zpracovaná komplexní dopravní stu-
die Dolních Počernic? V kontextu demografických dat a výstavby 
velkých dopravních staveb, jako je pražský okruh, by řešila průchod-
nost páteřních komunikací spolu s omezením průjezdů v klidových 
obytných zónách. V širších souvislostech by navrhla vhodné vedení 
různých druhů dopravy, tj. automobilové a  udržitelné, s  důrazem 
na vytváření podmínek pro pěší a cyklistickou mobilitu provázanou 
s veřejnou dopravou.

2) Měli byste zájem, aby multidisciplinární tým odborníků s pří-
mou účastí veřejnosti zpracoval urbanistickou studii širšího cent-
ra obce? V obecné rovině by nastavila pravidla pro novou výstavbu. 
Koordinovala by stávající projekty jako je škola a  domov senio-
rů, vyřešila by jejich dopravní obslužnost a citlivou provázanost 

s bezprostředním okolím rezidenčních oblastí a rekreačního parku 
U Čeňku. Navrhla by využití starých objektů jako jsou zámek a bu-
dova prvního stupně ZŠ. Přinesla by efektivní řešení pro dosud za-
nedbané plochy. Zkrátka, na základě odborných analýz by utvořila 
jasnou koncepci a vizi uspořádání centra Dolních Počernic tak, aby 
dobře a přívětivě sloužilo jak školákům a místním lidem, tak příleži-
tostným návštěvníkům.

3) Dali byste po  poradě s  odborníky, po  veřejné diskusi a  ná-
sledné dohodě s Magistrátem hlavního města Prahy průchod úpra-
vám stávajícího projektu výstavby nové ZŠ? Bezpečná a plynulá 
dopravní obslužnost upřednostňující chodce a  cyklisty, veřejný 
předprostor/náměstí jako součást centra obce, kde se budou lidé 
rádi potkávat a  zdržovat, multifunkčně strukturovaný interiér, ze-
leň vytvářející dobré mikroklima uvnitř i vně areálu, to jsou některé 
z požadavků, které byly již v minulosti aktivními občany vzneseny.

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

 Za Obecnou školu dolnopočernickou
 Regína Novotná a Josef Nožička
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PhDr. Drahoslava kráčmarová, Ph.D., 
DOLNÍ 
Z  konkrétních oblastí, které se v  zastupitelstvu 
řeší, bych chtěla přispět svými zkušenostmi 
a schopnostmi zejména ve školství, kultuře a ko-
munitním rozvoji obce. Důležitý je ale i  způsob 
fungování samotné politiky. A  právě zde vidím 

svůj největší přínos. Politiku chápu jako službu a zároveň i řemeslo, 
které chci dobře vykonávat. Úcta k pravdě a pravidlům, konstruk-
tivní přístup k řešení problémů, otevřená a věcná komunikace, po-
učené rozhodování na  základě faktů a  argumentů jako důsledek 
poctivého studování materiálů. To jsou věci, které bych chtěla svým 
osobním příkladem povýšit na jakousi samozřejmou ctnost zdejší-
ho zastupitelstva.

Přeji všem krásné Vánoce a vstup do nového roku!

doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, 
Ph.D., DOLNÍ
Hlavním tématem tohoto volebního období 
bude bezpochyby výstavba veřejně prospěšných 
staveb (dálnice D0) a  developerských projektů. 
Nadále budu prosazovat do  všech záměrů di-
menzi kvality života obyvatel a  ochrany přírod-

ního bohatství DP, maximalizaci opatření proti hluku, exhalacím 
a polutantům, které s sebou tyto plánované stavby přinášejí. Pokud 
má vést DP nejfrekventovanější dálnice s až 150 tis. vozidly denně 
a sousední Běchovice se mají stát exhibicí dopravních staveb (dál-
nice s mimoúrovňovou křižovatkou, pod dálnici zahloubená vyso-
korychlostní trať, 45 m vysoký protihlukový val ad.), pak ať jsou DP 
ukázkou dobré praxe implementace účinných opatření ochrany 
zdraví obyvatel a přírody.

ZASTUPITELÉ ODPOVÍDAJÍ
Čím konkrétně byste chtěl/a prospět jako zastupitel/ka 
Dolním Počernicím?

JUDr. Petr kšáda, STAN
Chtěl bych přispět ke  konsolidaci vztahů v  za-
stupitelstvu. Rád bych, aby napjaté vztahy byly 
proměněny ve vztahy kolegiální a tvůrčí. Myslím, 
že atmosféra spolupráce, kdy budou obrazně ře-
čeno všichni táhnout za  jeden provaz, prospěje 
Dolním Počernicím. Chtěl bych se také jako řa-

dový člen účastnit práce v některém z výborů zastupitelstva nebo 
v  jiném orgánu. Jako zastupitel chci usilovat o  odpovědný rozvoj 
naší městské části, zejména aby při vznikající výstavbě byla zajiš-
těna vyhovující dopravní obslužnost a zázemí pro rozvoj obce. Tím 
myslím nejenom školská zařízení, ale i další dostupné služby, zajiš-
ťující potřeby občanů. Rád bych, aby při rozvoji naší městské části 
byl zohledněn nový trend nazvaný pěšky po městě.

Bc. Martin Lněnička, ODP
V  první řadě chci poděkovat za  důvěru, popřát 
klidné svátky a hodně sil v  roce 2023. Rád bych 
přispěl rozhodnutími, které budou smysluplné 
pro většinu obyvatel Dolních Počernic. Také bych 
rád přispěl k atmosféře spolupráce. Vyvolat pro-
stor pro vyjasňování si názorů. Jiný názor by přeci 

neměl být důvodem pro neochotu slyšet druhého.

Jan Paul, akademický malíř, DOLNÍ
Jsem malíř, a  pohybuji se v  kultuře, v  oborech 
vizuálních ale i literárních a publicistických, to je 
prostor, kde se orientuji a který mě zajímá. Také 
mám zkušenost jako člen redakce tištěného mé-
dia. Bude-li to zájmem většiny zastupitelů a rad-
ních, je možné mě využít pro Dolnopočernický 

zpravodaj. Je nutné ho názorově otevřít, aby aktuálně komunikoval 
s občany a nebyl jen PR časopisem radnice. Novou koncepci včetně 
možnosti zavedení nových rubrik už připravuji a předložím ji k po-
souzení. Obměna redakční rady je nutná. Jsem připraven být k ruce 
i pro různé kulturní akce. Co se týče mého vystupování, tak nejsem 
zastánce bezkonfliktní spolupráce za  každou cenu, dobré věci se 
mohou zrodit a  prosadit i  v  tvrdším názorovém střetu, vedeném 
ovšem ve vší slušnosti a úctě. Preferuji diskusi před prosazováním 
jediného správného názoru. Pravdu nelze vlastnit, ta se neustále 
ozřejmuje v otevřeném dialogu, to je moje filosofie, a  jako zastu-
pitel budu otevřený vůči všem bez výjimky. Prioritu bude mít vždy 
prospěšnost a přínos rozhodnutí pro občany a naší obec.
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MUDr. Pavel Boček, STAN
V příštích čtyřech letech, stejně jako v minulých, 
budu mít na  starosti především školství a  zdra-
votnictví.

Čili v heslech: nová škola co nejdříve, zajištění 
základní pediatrické a  interní péče pro naše ob-
čany a postupně přivést do MČ i jiné med. obory, 

udržet v  provozu lékárnu. DPZ nadále v  současném formátu bez 
politických přestřelek jako zdroj informací, poučení.

Snaha o zlepšení vztahů opozice - koalice, aby tyto nebyly kon-
frontační, ale dělné a ku prospěchu občanů.

Mgr. et Mgr. Petr Hartoš, ODS
Rád bych přispěl následujícími aktivitami: 
• Poctivým prostudováním všech podkladů 
z Rady a Zastupitelstva, což je předpoklad zodpo-
vědného hlasování.
• Pravidelnou, ideálně 100 % účastí na jednáních 
Zastupitelstva.

• Díky členství v Oblastní radě ODS mohu předávat klíčové informa-
ce o dění ve všech sousedních městských částech a přenést jejich 
know-how v podobě opatření/vyhlášek do Dolních Počernic. Četní 
starostové z ODS jsou a budou našimi významnými partnery.
• Aktivním podáváním námětů či projektů, které zlepší život v naší 
městské části. Vedení městské části jsem například představil inves-
torům, kteří mapovali možnosti stavby domova seniorů. V  tomto 
volebním období se chci zaměřit na sportoviště a udělat maximum 
pro projekt nové školy.

Všem vám přeji požehnané Vánoce a úspěšný rok 2023.

Danka Exnerová, ODS 
Na  dotaz, čím konkrétně byste chtěl/a prospět 
jako zastupitel/ka Dolním Počernicím? Samo-
zřejmě, že svým přístupem při jednáních na na-
šich ZMČ tak, aby se prosadila taková rozhodnutí 
a opatření ku prospěchu rozvoje naší obce a na-
šich obyvatel, a  s  tím souvisí i  pravidelná účast 
na jednáních ZMČ.
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Zbyněk Richter, ODS
Vážení čtenáři, na  tuto otázku nemohu dát vy-
čerpávající odpověď, neboť mi na ni ani zdaleka 
nevystačí 700 znaků, které máme jako zastupitelé 
k tomuto účelu k dispozici, takže alespoň stručně. 
Chtěl bych přispět svojí každodenní prací ve pro-
spěch naší MČ, a to ve všech oblastech veřejné-
ho života tak, jak jsem to dělal po  celých 24 let 

ve funkci starosty.
S omluvou za neúplnou odpověď Zbyněk Richter, starosta.

Mgr. Jiří Schwarz, ODP
Má odpověď na  tuto otázku je velmi stručná. 
V pozici zastupitele a zástupce starosty chci při-
spět k  tomu, aby byly důležité věci realizovány 
bez zbytečných průtahů. Život v naší obci mi není 
lhostejný a témata, ve kterých se chci aktivně an-
gažovat, jsou obsažena v našem volebním plánu 
a programovém prohlášení RMČ.

Mgr. Markéta Stehlíková, PP
Srdečně zdravím občany a  čtenáře DPZ. V  sou-
ladu s  programem Počernické patnáctky chci 
prakticky napomáhat při věcném řešení nejen 
v oblastech školství, sportu, místní kultury, orga-
nizací, spolků, životního prostředí či veřejného 
pořádku. Ve  svěřené oblasti informatiky a  pro-
pagace se zaměřím na internetové stránky měst-

ské části, chtěla bych zajistit jejich úpravy a vylepšení, a tím zvýšit 
funkčnost, grafi ckou jednotnost i  aktuálnost informací. Cílem je, 
aby se pro naše občany staly skutečně primárním informačním mís-
tem a současně aby poskytovaly ucelenou prezentaci naší obce pro 
návštěvníky. S touto oblastí souvisí i podpora Dolnopočernického 
zpravodaje a spolupráce na plánovaném obnovení Naučné stezky.

Mgr. Jan Šroubek, 
PRO Dolní Počernice
Chtěl bych prospět udržitelnému rozvoji Dolních 
Počernic. Myslím, že je důležité, stejně jako v mi-
nulosti, držet se strategického plánu, zejména 
v oblasti rekonstrukcí a údržby objektů v majetku 
MČ. Konkrétně chci podporovat především dva 

projekty. První je pěší propojení mezi areálem Pro-doma a Hyun-
dai. Jedná se o dlouhodobý záměr, a věřím, že se konečně podaří 
ucelit majetkové vztahy a chodník po letech vybudovat. Druhým je 
instalace fotovoltaické elektrárny na některém z objektů v majetku 
městské části. Přeji klidné Vánoce a šťastný nový rok.

Ing. Pavel Vermach, Ph.D., 
DOLNÍ
Odpověď na  tuto otázku je obsažena ve  voleb-
ním programu našeho týmu, který je nadále k dis-
pozici na www.dolni.eu. 

Z širšího spektra našich činností jsem vybral 
tu, která má nejtrvalejší důsledky. Dlouhodobě 

sleduji plánování a rozvoj území naší městské části. Nyní jsme v ob-
dobí veřejného projednání tzv. Metropolitního plánu, pro jehož 
zkvalitnění jsme loni vznesli závažné připomínky. V tomto volebním 
období budeme muset prokazovat jejich legitimitu na celopražské 
úrovni a zároveň ovlivňovat již probíhající procesy, které v rozporu 
se zájmy naší městské části směřují k nevhodné zástavbě citlivých 
částí území ještě dřív, než nová regulace začne platit.

Přeji všem pokojné Vánoce a šťastný nový rok. 

Petr Stránský, ODS
Děkuji za dotaz. Určitě plněním našeho volební-
ho programu, zejména stavební činností naší MČ 
Praha Dolní Počernice a  sociální podporou, kte-
rá je mi blízká. Zde musím poděkovat za důvěru 
všem občanům, kteří přišli k volbám a podpořili 
naše cíle. Současně mi dovolte popřát klidné Vá-
noce a šťastný nový rok 2023.

Jakub Rambousek, DOLNÍ
Jako nový člen zastupitelstva bych se chtěl zasa-
dit o prosazení našeho volebního programu, kte-
rý by měl přispět k  rozvoji obce a kromě jiného 
omezit negativní dopady plánované dopravní 
stavby protínající naší obec. Chtěl bych se zasa-
dit o  zachování přírodního charakteru Dolních 

Počernic, a pokud to půjde, přispět k chodu zastupitelstva novými 
myšlenkami. 

Přeji všem klidné vánoční svátky a šťastný nový rok.

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

MČ Praha - Dolní Počernice

Vám přeje pohodové Vánoce

a po celý rok 2023 hodně zdraví,

spokojenosti a nezbytnou dávku štěstí

v každodenním životě.

Zbyněk Richter, starosta
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Počátkem září jsme dolnopočernickou veřejnost informovali o ak-
tualitách územního plánu v řešení dvou oblastí, které pro nás mají 
mimořádný význam – pole na Vinici mezi dálnicí a bývalým areálem 
výzkumných ústavů a  rozlehlý prostor severozápadně od  křížení 
dálnice se Štěrboholskou spojkou. Veřejnost jsme současně požá-
dali o  vyjádření, jaký postoj by zaujala k  případné iniciační petici 
na podporu místního referenda, jehož cílem by bylo současný pří-
stup naší samosprávy stabilizovat. 

Nyní bych rád poděkoval všem, kteří na položenou otázku od-
pověděli. Orientační průzkum ukázal, že velký počet občanů Dol-
ních Počernic má o tuto problematiku zájem. Na to, aby mohla být 
případně započatá cesta k  referendu úspěšně dokončena, to ale 
prozatím nestačí. Pro vypsání a účast v referendu je nutná podpora 
cca 600 osob, což je přibližně polovina počtu účastníků letošních 
komunálních voleb. Na rozdíl od voleb se ale nejedená o podporu 
politické skupiny, nýbrž o podporu věcného záměru. V dosavadních 
diskusích se k němu vázaly zejména dvě klíčové otázky.

První klíčovou otázkou je, zda řešení nezastavěných území má 
pro nás tak velký význam, abychom se kvůli němu angažovali nad 
míru obvyklou. Pojďme si proto říct, co je vlastně ve hře: 

Území severozápadně od křížení dálnice se Štěrboholskou spoj-
kou zahrnuje oblasti „Dolní Počernice jih“ v  k. ú. Dubeč a „Areály 
Dolní Počernice“ v k. ú. Běchovice. 

V oblasti „Dolní Počernice jih“ by měl podle platného územního 
plánu severně od Štěrboholské spojky vzniknout široký zelený pás 
na ochranu obytné zástavby Dolních Počernic. Toto platné řešení je 
atakováno dvěma souběžnými návrhy: návrhem změny územního 
plánu Z2883 a návrhem úpravy Metropolitního plánu. Cílem obou 
návrhů je změnit statut území nezastavitelného na  zastavitelné. 
Oblast „Areály Dolní Počernice“ je jediným místem, v  kterém lze 
vybudovat protihlukový val na ochranu Dolních Počernic před ne-
gativními vlivy přechodové oblasti dálnice SOKP 510 a 511 obdob-

V listopadu se v egyptském Sharm El-Sheikhu konala 27. konferen-
ce OSN o  klimatu COP27. Svoje pomyslné zastoupení na  ní měly 
i  Dolní Počernice. Členem české, potažmo evropské delegace byl 
totiž Michal Novotný, který v  Počernicích vyrůstal a  dlouhodobě 
žije. Chodil tu na základní školu, v dětství byl členem fotbalového 
a atletického klubu, od žákovských kategorií až po dospělé hrál te-
nis za Sokol DP. Zázemí Počernic a základ, který tu nabyl, obohace-
ný o znalosti angličtiny, francouzštiny a studium životního prostředí 
mu posléze umožnily být ve  vyjednávacím týmu České republiky 
a Evropské unie pro COP 27.

Pro Českou republiku byla tato konference o klimatu zvlášť vý-
znamná, protože z  titulu právě probíhajícího předsednictví Rady 
Evropské unie, zastupovala všech 27 členských států EU. V této ná-

k otázce iniciační petice na vypsání místního referenda

DOLNÍ POČERNICE na COP27

ně, jako tomu bude na východní straně dálnice. Toto území je ale 
bohužel podle platného územního plánu zastavitelné budovami 
průmyslového charakteru. 

Území na  Vinici mezi dálnicí a  bývalým areálem výzkumných 
ústavů je podle platné regulace stabilizované pro pražský techno-
logický park, o jehož realizaci v současné době hl. m. Praha neuva-
žuje. V návrhu Metropolitního plánu se již od technologického par-
ku ustupuje a většina volných ploch je navržena pro tzv. produkční 
zástavbu, což by umožňovalo téměř jakékoli komerční funkce.

Zájem Dolních Počernic lze v uvedených územích zjednoduše-
ně shrnout do dvou bodů: 
1)  Zachovat podél Štěrboholské spojky a  dálnice D0 široký pás 

ochranné zeleně a  na  západní straně přechodové oblasti D0 
SOKP 510 a 511 vybudovat protihlukový val.

2)  Území na Vinici mezi dálnicí D0 a bývalým areálem výzkumných 
ústavů zachovat jako nezastavitelné, popřípadě jej zalesnit.

Druhou klíčovou otázkou je, proč bychom měli chtít v této věci 
projevit svoji vůli přímo, jestliže máme volenou reprezentaci, kte-
rá se v těchto věcech napříč politickým spektrem shoduje. Odpo-
věď na  tuto otázku je velmi prostá. Příznivou tendenci současné 
samosprávy je třeba stabilizovat opatřením s větší právní silou. Je 
to důležité proto, aby tendence směřovala k realizaci projednaných 
a  odsouhlasených opatření, aby politická reprezentace měla pev-
nější pozici při vyjednávání s ostatními aktéry řešených území a aby 
přijatá rozhodnutí byla stabilní a nezávislá na event. změně názoru 
části zastupitelstva vlivem vnějších okolností nebo výměnou poli-
tické reprezentace v následujících volbách. 

Bližší informace k úvaze o vypsání místního referenda uvedeme 
v lednu na www.sms3000.cz. Vaše názory a připomínky můžete za-
slat na e-mailovou adresu sms.praha@seznam.cz. 

 za Sdružení pro Místní Správu Pavel Vermach 

ročné roli naše delegace obstála. Mimo jiné uspořádala i řadu zají-
mavých akcí pro odbornou a  laickou veřejnost. Jednu z nich mo-
deroval Michal. Přístupná je na Youtube pod názvem akce: Global 
f-gas emission reduction: EU regulatory and technical solutions to 
Sf6-free switchgears.

O konferenci COP:
Klimatické konference smluvních stran (Conference of the Parties) 
se pod záštitou OSN konají pravidelně od roku 1995 za účelem ce-
losvětové spolupráce na  ochraně klimatu. Základem je Rámcová 
úmluva o klimatu z  roku 1992 a důležitým milníkem Pařížská do-
hoda z roku 2015. 
Dva ze zásadních závěrů a cílů COP27: 

1) Udržet růst průměrné globální teploty pod 1,5 °C oproti hod-
notám před průmyslovou revolucí. Laikovi se to může zdát nicotné, 
ale aktuální vědecké poznatky dokazují, že každá desetina teplot-
ního růstu má významný vliv a může mít na změnu klimatu drama-
tický dopad.

2) Přizpůsobit životní prostředí tak, aby negativním dopadům 
změny klimatu odolávalo. Mezi tzv. „adaptační opatření“, která mo-
hou například v  kritickém letním období podstatně a  přirozeně 
snižovat lokální teplotu, patří třeba zeleň v ulicích nebo zadržování 
vody v krajině. O zavedení těchto opatření se mohou zasadit úplně 
všichni - státy, města, malé obce, komunity i  jednotlivci. Jde totiž 
především o ochranu bezprostředního životního prostředí a zdraví 
obyvatel.

 Michal Novotný ve spolupráci s RR
Veřejná akce českého předsednictví na COP27 v Egyptě, moderovaná 
Michalem Novotným.
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Dne 22. listopadu jsme vyjeli na letošní poslední výlet. Jeli jsme do Třebechovic pod Orebem na vý-
stavu betlémů. Hlavní expozicí Třebechovického muzea betlémů je Proboštův betlém. I ostatní vysta-
vené betlémy zaujaly jak provedením, tak materiálem, z kterého byly vyrobené. 

Po prohlídce někteří vyrazili na kopec Oreb. Následně jsme se všichni sešli v restauraci na oběd, 
po kterém jsme již vyrazili na cestu domů.

Všichni senioři vyjádřili přání, aby výlety pokračovaly i v roce 2023. Ještě je potřeba upozornit, 
že senioři Klubu důchodců nezajišťují jen zájezdy, ale podílejí se i na akcích, které pořádá Komunitní 
centrum JAKO DOMA nebo kulturně informační centrum OÁZA.

Všechny zájezdy v  roce 2022 zajišťovala svými autobusy fi rma pana 
Smoly, které je potřeba poděkovat za vstřícnost a ochotu nám vyhovět. 

 Miloslav Konopa, vedoucí Klubu důchodců

klub důchodců na předvánočním výletě

Vážená redakce,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za vzpomínku na pana Jakuba Rumla v posledním vydání Dolnopočernického zpravodaje. 
Zároveň děkujeme všem za projevenou soustrast. Tatínek měl Dolní Počernice moc rád a vždy se rád potkával s Vámi všemi na různých 
setkáních a akcích zde konaných.

 rodina Rumlova

Poděkování

Fo
to
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BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Jana Poncarová  Podbrdské ženy
  Alžběta a Nina
Monika Svoboda  Máma kriminálnice
Georgia kaufmann  Návrhářka z Paříže
Lars kepler  Pavouk
Asa Larssonová  Vina otců
A. M. Ollikainen  Dobrodinci
Samuel Bjork  Vlk
Bernard Minier  Lucia
Helen fieldsová  Jako stín
kristina Ohlssonová  Bouře
Rachel Amphlett  Vyděšená k smrti
k. M. Richardson  Knihovnice z Troublesome Creeeku

BELETRIE PRO MLÁDEŽ
Zuzana Pospíšilová  Kouzelná třída o Vánocích
  Kouzelná třída v muzeu
Lucy Hawkingová  Jirka a loď času 
Paul Martin  Na stopě zločinu 3. Dům plný špionů
David Walliams  Ledová obluda

V Ý B Ě R  Z   N O V Ý C H  k N I H

Místní knihovna
Lynette Noniová  Ranhojička. Královna rebelů
  Ranhojička. Zlatá klec
Struan Murray  Sirotci přílivu
Drew karpyshyn  Star Wars. Darth Bane Dynastie zla
Tanya Stewnerová  Alea dívka moře. Řeka zapomnění
  Alea dívka moře. Poselství deště
Sarah J. Massová  Půlnoční město. Rod nebes a dechu

NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Anna Durnová   Proč existují sprostá slova, 

když se nesmějí používat?
Magda Gargulágová  Chci léčit lidi
Jana Jůzlová   Nasedat, Jedeme! Velká jízda 

dějinami aut

Děkuji paní Monice Svoboda za darování knihy Máma kriminálnice, 
kterou napsala o svém zážitku, kdy běžná nehoda převrátí naruby 
život celé rodiny. Zároveň děkuji všem, kdo naší knihovně věnovali 
nové hodnotné knihy.

Přeji všem čtenářům příjemné prožití vánočních svátků s milými lidmi 
a v prostředí, které je jim blízké.
 Světla Parkanová, knihovnice
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„Dobrý den, nechtěli byste, abych na ten váš lampionový průvod přijela se stánkem? Mám všechny 
ty věci, co mají děti rády – blikající rohy, light sticky, svítící čepice a různá strašidýlka a tak,“ ptala se 
mě někdy v půlce října po telefonu neznámá obchodnice. „Moc děkuju, že voláte. Právě že nechtěli. 
Dříve občas někdo s něčím takovým bez zeptání přijel a mně to bylo líto, protože všechny ty plastové 
blikačky kazily důstojnou a tajemnou atmosféru našich průvodů. Víte, u nás to není žádná halloween-
ská maškaráda. My si průvodem připomínáme vznik republiky.“

K letošnímu lampiónovému průvodu na připomínku vzniku ČSR jsme se tedy s minimem pou-
ťových blikátek, ale zato se spoustou – často i vlastnoručně vyráběných – lampionů sešli u Lípy re-
publiky 31. října. Zahájení proběhlo s tradičním programem. Bylo mi ctí, uvítat mezi námi k úvodní-
mu zamyšlení historika PhDr. Jana Stříbrného. Připomněl důležitost udržování tradic a dodal naději 
do těžkých časů, které nás čekají. Po něm už byl prostor pro krásně provedenou státní hymnu v podá-

Připomínka vzniku republiky 2022

ní počernického dětského sboru Rokytka, k němuž se přidali i ostat-
ní. Na  rozdíl od  minulého roku, kdy při zahájení občas tenounce 
mžilo, byly letos vodní kapičky ještě mnohem menší, ale bylo jich 
víc, takže celé shromáždění halila poměrně hustá mlha. Reflektory 
osvětlující řečníky a zpěváčky z Rokytky zajišťovaly, že jsme se ještě 
celkem viděli, ale jakmile reflektory zhasly, celé naše mnohohlavé 
shromáždění se vydalo do mlžného tajemna, které jen spoře osvět-
lovaly pouliční lucerny. V  čele průvodu důstojně kráčeli dva mo-
hutní koně s jezdkyněmi z jezdeckého klubu POČINu, za nimi pak 
místní skauti se státní vlajkou a státním znakem. Další skauti – přes-
něji řečeno vlčata – drželi čestnou stráž u pomníku vojínů z Dolních 
Počernic padlých v letech 1914-1918, což byla naše první zastávka. 
Uctili jsme památku padlých zastavením a tichou úklonou před po-
mníkem. Dále už se náš had pableskujících lampionů proplížil pod 

dohledem strážníků MP branou do parku a zamířil do jeho temnější 
části, kde není elektrické osvětlení. Cestu měl vyznačenou mihota-
vým světlem množství malých svíček, které zde rozmístily cvičenky 
POČINovského klubu Krásná těla. Mlha a slabounké osvětlení půso-
bily, že koně v čele průvodu na cestu viděli jen velmi špatně, takže 
jezdkyně musely prokázat skutečné mistrovství v  jejich ovládání, 
zejména, když je měly přesvědčit, aby vstoupili na takřka neviditel-
ný dřevěný mostek, pod nímž strašidelně šuměla voda. A to ještě 
jedna z jezdkyň – Bára Špindlerová držela celou cestu v jedné ruce 
žerď velké státní vlajky. Zatímco čelo průvodu dorazilo na hráz Po-
černického rybníka, ocas světelného hada se stále ještě kroutil před 
pomníkem, takže jeho blikotavé tělo tvořené množstvím lampió-
nů se táhlo celým parkem. Když asi o 15 minut později zcela zalehl 
a ozářil hráz rybníka, byl vydán pokyn a pan školník Švarc zapálil 



11

doutnák ohňostroje, který pro nás opět pořídil ředitel dětského do-
mova Martin Lněnička. Několik dlouhých následujících minut pak 
mlha nad rybníkem blikala všemi barvami, chvílemi ztemněla, aby 
se pak opět rozzářila tisícem světýlek, rozstříknutých z ohňotrysku 
za rybníkem. Zážitek to byl jiný, než když se po jasné obloze rozprs-
kávají velké barevné kytice rachejtlí, ale přesto úchvatný. Diváci to 
ocenili mohutným jásotem a potleskem na závěr.

Za opět silné dojmy, které si vždy odnášíme z naší tradiční při-
pomínky vzniku ČSR, patří můj dík všem, kdo se o  něj zasloužili, 
tedy i stovkám účastníků všeho věku.

Těším se na setkání na dalších akcích. 
  

Vděčně Tomáš V. F. Jirsák Havran
(za krásnou fotodokumentaci děkuji Ing. Josefu Nožičkovi)
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Historie statků v Dolních Počernicích
Na internetových stránkách Archivu hlavního města Prahy lze najít velmi zajímavý článek o historii našeho statku včetně soupisu 
veškerých archivních zdrojů a  jejich uložení, které se k této významné stavbě naší obce vážou. Jelikož se jedná o zajímavý text, 
podrobně popisující historii jedné z dominant Dolních Počernic, dovolím si s jeho podstatnou částí seznámit čtenáře našeho zpra-
vodaje. Doufáme, že se v tomto článku dozví zase mnoho zajímavého o dějinách naší městské části, včetně doplňku o současném 
využití této naší významné stavby.H

IS
TO

RI
E

Kdy a jak se statek Dolní Počernice vlastně vznikl, nelze na základě 
dochovaných pramenů a  stávající literatury zjistit. Je ale nutné si 
hned v úvodu vyjasnit následující: v níže uvedeném popisu napřed 
mluvíme o vsi a hospodářských budovách (resp. statku) soustředě-
ných do  prostoru okolo historického dvorce a  pozdějšího zámku 
(a tvořících s ním jeden majetkový celek). Teprve až po r. 1776 teh-
dejší majitelé Sweerts-Šporkové postavili úplně nový statek, který 
se dodnes rozkládá v ulici Nad Rybníkem a který má čp. 4.

Dějiny dolnopočernického statku v podstatě splývají s dějina-
mi naší obce a  jsou vždy spjaty s  vlastníky obce. Ves samotná je 
poprvé zmiňována v  letech 1322–1323, kdy se název obce („Po-
černice“) objevuje v  přídomku jejího tehdejšího majitele Zdislava 
z Počernic a na Průhonicích řečeného Kobliha. Jak ovšem dokládá 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl vystavěn neznámým 
majitelem osady okolo r. 1200, mělo zdejší osídlení mnohem delší 
tradici. V průběhu 14. století dvorec a ves přecházejí do držení bo-
hatých pražských měšťanů. Od třicátých do sedmdesátých let 14. 
století jsou jako majitelé uváděni Pušové, jejichž dílem je také pře-
stavba původního velmožského dvorce na  vrcholně středověkou 
věžovitou tvrz. V poslední třetině 14. století držel ves staroměstský 
konšel a peněžník Janek z Cách. Po jeho smrti byla ves se statky r. 
1401 prodána Janovi z Klučova a o několik let později je jako majitel 
vsi uváděn pražský rychtář Jiří Síně. Během husitských válek byly 
Dolní Počernice podobně jako další statky v okolí Prahy zkonfisko-
vány pražany, kteří je svěřili do správy svého straníka Lukáše Mar-
ka. Ve  druhé čtvrtině 15. století je jako majitel vsi uváděn Prokop 
z Olšan a jeho potomci. Někdy v této době také dochází k dostav-
bě kostela a  k  rozšíření zdejší tvrze do  podoby patrového paláce 
na  pravidelném obdélném půdorysu. V  době vlády ferdinanda 
I. patřila tvrz s  poplužním dvorem a  vsí Janu Širokému z  Mirovic 
a jeho manželce Johance z Přítočna, po jejichž smrti r. 1562 připad-
ly Dolní Počernice jako odúmrť českému králi. Ten pak statek po-
stoupil svému věřiteli, bohatému novoměstskému měšťanovi Ma-

těji Hůlkovi, kterého ještě téhož roku povýšil do šlechtického stavu 
s přídomkem „z Počernic“. Za Hůlků z Počernic byla tvrz rozšířena 
o  severní křídlo a  přestavěna na  renesanční zámek, u  křižovatky 
státní silnice došlo ke  zřízení svobodné krčmy Barborky a  zřejmě 
byl také založen náš Velký počernický rybník. Zmíněná stavební 
činnost patrně vedla k zadlužení statku, který Hůlkové r. 1595 pro-
dali Marii Čejkové z Řezna a na Chvalech. Od r. 1611 se ves nachá-
zela v  držení vladyckého rodu Kaplířů, od  nichž ji r. 1618 koupila 
Markéta Salomena Slavatová ze Smiřic (podporující stavovskou 
stranu). Proto jí byl po bitvě na Bílé hoře statek se vsí konfiskován 
a následně přešel do vlastnictví císařského úředníka Jana Daniela 
Kapra z Kaprštejna. Po jeho tragickém úmrtí v r. 1625 (viz podrobně 
v DPZ číslo 7-8/2021) byl zadlužený dolnopočernický statek prodán 
důstojníkovi císařské armády Jindřichu Paradiesovi z  Eshaide, pá-
novi v Kamenici nad Lipou a v Černovicích. O sedmnáct let později 
kupují „spálený a  pustý“ statek hrabata Colloredové (1644–1706), 
která nechala zanedbaný zámek barokně přestavět, zřídila zámecký 
park, bažantnici a okrasnou zahradu francouzského typu. Od nich 
zakoupil panství Jan františek Čabelický ze Soutic (1706) a po jeho 
smrti majetek přešel na  svobodného pána Václava Klementa von 
Saltza (1720), který r. 1751 zahájil výstavbu nového panského pivo-
varu. V letech 1755–1765 se statek nacházel v držení svobodného 
pána Wolfganga Christopha von Bernklau von Schönreith a  jeho 
manželky Johany. Za  dalšího majitele pana Antona Stöckholzera, 
byla dokončena nová vídeňská císařská silnice (1765), která měla 
značný význam pro další rozvoj obce. 

Po velkém požáru v r. 1776 dali tehdejší majitelé panství hrabata 
Sweerts-Šporkové vystavět rozlehlý panský dvůr, novou vinopalnu 
a rozšířit ovocnou a okrasnou zahradu u zámku. Až do zmíněného 
požáru v r. 1776, pokud mluvíme o statku, se jedná o hospodářská sta-
vení při našem zámku čp. 1. Teprve až po zmíněném požáru Sweerts-
-Šporkové postavili úplně nový statek (současné čp. 4) na dnešním 
místě, tedy v ulici Nad Rybníkem, o kterém je naše další vyprávění.
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V  r. 1786 bylo ukončeno pohřbívání u  kostela a  zřízen nový 
obecní hřbitov poblíž Rokytky (tam, kde se nachází doposud). 
V první pol. 19. století se držiteli deskového statku Dolní Počernice 
postupně stávají rytíř Johan z Ehrenfeldu (1803), hrabě Mária Vác-
lav Dohalský z Dohalic (1809) a svobodní pánové Enisové z Atteru 
(1825). V  r. 1845 proťala obec státní pražsko-olomoucká železná 
dráha. R. 1855 přechází panství do vlastnictví uherského rodu Der-
csényiů. Baron Jan Ludvík a  Elisabeth Dercsényi nechali vystavět 
nový zámek v klasicistním stylu (1857), a to podle plánů pražského 
architekta V. Bělského. Zároveň byl zbořen starý mlýn na zámeckém 
nádvoří (1858) a při rybniční hrázi vystavěn nový ve stylu anglické 
novogotiky (1862). Později došlo k přestavbě a  rozšíření pivovaru 
a novorománské úpravě fasády farního kostela (1887). 

Koncem 19. století pak v  obci vznikla nová fara, obecná škola 
(1894) a okresní chorobinec (1898–1899), kde byla od r. 1953 umístě-
na dětská psychiatrická léčebna. Posledním majitelem panství a zá-
roveň starostou obce byl baron Vojtěch Dercsényi ml., který v r. 1923 
prodal zadlužený statek za 5 100 000 Kčs pražské obci. Součástí toho 
prodeje byl i prodej zámku. Ten baron Dercsényi, na rozdíl od statku, 
odprodal pražské obci za symbolickou 1 Kč, ovšem s podmínkou, že 
zámek bude nadále sloužit jako dětský útulek. Nejdřív byl v zámku 
„útulek padlých dívek“, po nichž přišli na  řadu „těžko vychovatelní 
chlapci“. Další podmínkou tohoto prodeje bylo, že on a jeho rodina 
bude moci po dobu pěti let bezplatně užívat zámek k bydlení. Dnes 
se v celém areálu zámku nachází dětský domov. 

O  architektonické podobě pozdně barokního dvora čp. 4 
a o tom, jak se na statku žilo a pracovalo, se lze podrobněji seznámit 
v obou knihách o historii naší obce, zejména v publikaci Dolní Po-
černice. Z dějin naší obce, jejímž autorem je doc. Ing. arch. františek 
Kašička, CSc.

Statek čp. 4 se tedy již počátkem 20. let 20. století dostal do ma-
jetku hlavního města Prahy. Naše městská část sice několikrát po-
žádala, aby byl obci svěřen do  správy, ale vedení Prahy tomuto 
požadavku nikdy nevyhovělo, ač tato naše žádost byla podpořena 
a dokladována tzv. Ověřovací studií. Nicméně v nedávné minulos-

ti se díky trvalému jednání starosty Zbyňka Richtera na magistrálu 
HMP podařilo odpovědné osoby přesvědčit, aby HMP dalo výpo-
věď nájemci prostor statku, který areál v podstatě vybydloval (a to 
nevhodnými dalšími pronájmy – byly zde garáže, autoopravny, 
skladové prostory, montážní dílny, parkoviště dálkových autobusů 
apod). Naštěstí se prostory statku nepodařilo úplně zničit. Je ale 
nutno připomenout, že oproti jiným obdobným statkům v  okolí, 
které byly zdevastovány a některé musely být i odstraněny, je náš 
statek čp. 4, i díky předchozí správě Státních statků, v poměrně sluš-
ném stavu. Na tomto má také velkou zásluhu počernický občan La-
dislav Vaněček, který se o údržbu prostor statku maximálně, v rámci 
svých možností, vždy snažil.

Po  odchodu zmíněného nevhodného nájemce začalo HMP 
konečně statkové prostory pronajímat na  vhodnější využití. Je to 
zejména zásluha předchozích vedení naší MČ, které neustále na pří-
slušných místech na magistrátu HMP intervenovaly, aby takto vý-
znamný objekt zůstal zachován a  byl postupně opravován. To se 
také v  současné době děje. Jsou opravovány střechy, klempířské 
prvky, elektroinstalace, fasády apod. Otazník nastal s  (ne)zacho-
váním obytné části statku, kde mělo HMP záměr postavit několik 
bytových jednotek. Díky dobrým kontaktům na  magistrátu však 
bylo docíleno, že místo bytů zde budou vybudovány zdravotnické 
ordinace, které naše MČ tolik potřebuje. Po  všeobecné domluvě 
byla celá bývalá obytná část odstraněna z  důvodu špatné statiky 
a již dnes můžeme vidět, že stavba ordinací byla zahájena. Velkou 
zásluhu na  rozhodnutí města o  zvelebení velkostatku čp. 4 má 
ředitel Odboru hospodaření s majetkem MHMP Ing.  Jan Rak. Ob-
jekt je v  současnosti ve  správě spol. Q-facility, která je s  vedením 
naší MČ v kontaktu. Tato jednání průběžně probíhají pod vedením 
současného starosty, a  abychom byli objektivní, je vhodné jme-
novat i  další naše zástupce, kteří se jich pravidelně zúčastňovali 
(a zúčastňují) a projednávají potřebné záležitosti ve prospěch naší 
MČ, a to Ing. Miloslava Krále, MUDr. Pavla Bočka, Petra Stránského 
a Mgr. Jana Šroubka.

Převzato z Archivu hlavního města Prahy
 Článek doplnil a upravil Martin Šíla
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Pavel Šporcl
Ve středu 26. října jsme přivítali v Dolních Počernicích houslového 
virtuóza světového renomé – pana Pavla Šporcla. Jedná se o velmi 
výraznou a  silnou uměleckou osobnost a  dnes patrně vůbec nej-
populárnějšího českého umělce působícího v oblasti vážné hudby.

Pan Pavel Šporcl vystupuje na  světových podiích, festivalech 
(Salzburger festspiele, Pražské jaro, Schleswig-Holstein) i s renomo-
vanými orchestry (Česká fi lharmonie, Toky Metropolitan Sympho-
ny Orchestra, Orchestre national de france, Liverpoolská královská 
fi lharmonie, Orchestre de Paris).

O  to větším úspěchem je uspořádání jeho koncertu naší pří-
spěvkovou organizací Oáza Dolní Počernice v  hotelu Svornost 
a  jsme přesvědčeni, že jako dolnopočerničtí občané můžeme být 
právem hrdi, že jeho nádherný koncert se uskutečnil u  nás a  náš 
skromný, ale plně vyprodaný sál ve  Svornosti se tak v  nadsázce 
může měřit s výše uvedenými koncertními sály.

O
Á

ZA

koncerty ve Svornosti
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Lenka filipová
V úterý 15. listopadu přijela do Dolních Počernic další dlouhodobá 
hvězda české populární hudby – zpěvačka Lenka filipová. Koncert 
přivítal opět absolutně vyprodaný sál hotelu Svornost a ve více než 
dvouhodinovém představení zazněly největší hity paní Lenky – „Za-
milovaná“, „Za všechno může čas“ a finální přídavek „Ať žije show“. 

V  průběhu koncertu zazněla také vzpomínka na  Karla Zicha 
a Hanu Hegerovou. Závěrem pak proběhla autogramiáda a focení 
fanoušků s Lenkou. 

Jsme potěšeni, že se na akce Oázy vydává stále větší množství 
dolnopočernických občanů. Vždyť právě s  vizí co největší zábavy 
pro naše občany jí Tomáš Král před třemi lety zakládal a následně 
rozvíjel. S tímto cílem se budeme snažit přivádět do Dolních Počer-
nic stále více zábavy pro všechny věkové skupiny. Současně naší 
snahou je i cenové zpřístupnění kulturních a společenských akcí co 
nejširšímu počtu našich spoluobčanů a sousedů. 

O to víc pak zamrzí skutečnost, že někteří jedinci z Dolních Po-
černic, a  je bohužel mezi nimi i několik zastupitelů městské části, 
chtějí Oázu zrušit.

 Ing. Michal Konejl za Oázu Dolní Počernice

V dnešní hektické době se každý rád zastaví a dopřeje sluchu, vidu i duši radost z uměleckého zážitku. Takové chvíle doslova (do slova 
a do noty) přinesl vydařený večer ve Svornosti, který pořádala naše příspěvková organizace OÁZA. Lenka filipová si brzy diváky získala 
jak mluveným, tak pěveckým projevem. Neopomněla připomenout ty, jež měla ráda a jejichž písně zpívala. Prezentovala se i jako in-
terpretka klasické hry na kytaru, kterou studovala v Paříži. Dozvěděli jsme se, že k tak širokému záběru, od klasiky přes pop k šansonu 
a keltské hudbě, je nutné mít doma 6 kytar. Ty prý na sebe žárlí a čekají na příležitost. Dočkali jsme se i největších hitů Lenky filipové 
a kouzlo večera nenarušila ani přestávka, kterou zřejmě na normálních koncertech nedělá. Energie z první poloviny večera se přenesla 
i do té druhé. Doprovázející muzikanti, jeden z jihočeského Tábora a druhý ze Spojeného království, skvěle doplňovali zpěvačku. Krásná 
keltská ukolébavka a balada linoucí se z tónů keltské harfy jen finalizovaly krásný zážitek. A jako v poušti oáza poskytne odpočinek 
a osvěží tělo i mysl, tak naše OÁZA dostála svému jménu.  MUDr. Pavel Boček

OÁZA S LENkOU fILIPOVOU
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Adventní čas je protkán samými krásnými a zajímavými událostmi. 
Jednou z nich je i tajem opředená tradice Mikuláše a jeho pomoc-
níků. Vzpomínám si, jak jsem se vždy jako malý kluk docela dost bál 
čertů, a to jsem byl přitom milé a hodné dítě. :) Dnešní děcka, která 
jsem měl možnost při jejich návštěvě Mikuláše ve dvoře našeho in-
formačního centra z blízkosti pozorovat, mi přijdou daleko odváž-
nější a z mystických postav jakoby vůbec neměla žádný strach.

Počernická Mikulášská nadílka nastala v pátek 2. 12. v 15.00 ho-
din a vzápětí se prostor mezi Oázou, Komunitním centrem a poštou 
naplnil velkým počtem dětí všech věkových kategorií a s těmi nej-
menšími samozřejmě přišli i jejich rodiče. Většina prošla tradičním 
peklem, které už kdysi dávno vymyslela naše bývalá kolegyně paní 
Vlasta Václavková. Zde si zahrály s Luciferem kostky a jelikož Luci-
fer sice umí hodně strašit, ale jako hráč je mizerný, děti se výhrou 
vykoupily ze svých případných „hříšků“ a  pokračovaly prohlídkou 
betlémů v našem krásně nazdobeném informačním centru. Násled-
ně se většina vydala s  rodiči do voňavé staropočernické světnice, 
kde se pekly vynikající vanilkové rohlíčky a každý, kdo měl zájem, 
je mohl ochutnat. Putování bylo ukončeno u samotného Mikuláše, 
který byl obklopen značným počtem líbezných andělů. 

Jak jsem již zmínil, před Mikulášem děti zazpívaly pěknou pís-
ničku nebo řekly krátkou básničku a  jejich odvaha byla následně 
odměněna malým balíčkem, který připravil kolektiv andělů z  řad 
našich dolnopočernických seniorek.

Někteří návštěvníci se pak zašli ohřát do přilehlého Komunitní-
ho centra, jiní postáli u „pekelného“ ohně a s kapkou svařáku nebo 
nebeského andělského „kakaíčka“ se všichni uvolněně pobavili 
a popovídali se svými sousedy, kamarády, známými… Milé setkání 
pak zakončily první sněhové vločky v letošní zimě…

Pořadatelská Oáza vám všem moc děkuje za návštěvu, protože 
kvůli rozzářeným očím vašich ratolestí to všechno děláme, a dělá-
me to rádi. Tím bych také chtěl poděkovat všem (nebudu jmenovat, 
ale je jich opravdu hodně), kdo se na organizaci této krásné a pří-
jemné tradice podílel.

 Za Oázu Dolní Počernice Michal, Markétka, Ivanka

POČERNICkÝ MIkULÁŠ
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Dne 4. 12. 2022 v 9.30 hodin bylo zahájeno, po dvou letech výpad-
ku zaviněného covidovou situací, v sále hotelu SVORNOST setkání 
seniorů.

Akci uspořádala a uváděla příspěvková organizace Oáza Dolní 
Počernice vedená paní Markétou Brožovou ve  spolupráci s  měst-
kou částí Praha - Dolní Počernice a  sociální komisí vedenou paní 
Ing. Hanou Jaklovou.

Po  slavnostním zahájení promluvili k  přítomným seniorům 
předsedkyně sociální komise Ing.  Hana Jaklová, místostarosta 
městské části MUDr. Pavel Boček, předseda Klubu seniorů Miloslav 
Konopa a starosta městské části Zbyněk Richter. 

Následně pak vedoucí Komunitního centra paní Zdeňka Čápo-
vá seznámila přítomné seniory s činností centra a se všemi aktivita-
mi, které je možné v centru využívat.

Vánoční setkání seniorů 2022
Poté přivítala paní Markéta Bro-

žová pozvané hosty – spisovatelku 
Marii formáčkovou, herečku Ivan-
ku Devátou, herce Ivo Šmoldase 
a hráče na harmoniku pana Libora 
Šimůnka. Jejich vystoupení mělo 
veliký ohlas u všech přítomných.

Po  skončení kulturní části byl podáván výborný oběd a  došlo 
také na volnou zábavu. Během zábavy byly vyhodnoceny do soutě-
že donesené vanilkové rohlíčky a vyhlášena vítězka tohoto prvního 
ročníku – paní Věra Macková.

Poté se spokojení účastníci začali rozcházet domů.

 Miloslav Konopa, vedoucí Klubu seniorůFo
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Těsně před první adventní nedělí jsem s maminkou navští-
vila příjemnou akci Adventní tvoření. Ráda jsem využila 
této příležitosti, abych si připravila adventní věnec, jehož 
první svíčka se měla zapálit už na druhý den. Nakonec jsme 
vytvořily i další dekorace, a to z materiálu, který jsme si při-
nesly nebo který byl připraven. Zároveň jsme si také popo-
vídaly a  navzájem si předaly spoustu nápadů. Nechyběla 
ani ochutnávka slaných či sladkých dobrot a velmi dobrý 
svařák. Těšíme se na opakování této akce.
 Iveta Udržalová

Akci, která se konala v KC Jako doma, připravila OÁZA Dolní 
Počernice a Počernická patnáctka.

Adventní tvoření

kC JAkO DOMA
Užíváme si adventní čas, přátelská setkávání, ladíme se 
společně na čas plný lásky a porozumění.

Vernisáž nové výstavy „ADVENTNÍ SVĚTLA“, společná výstava Jo-
sefa Boreckého kamenosochaře, Václavy Zouplnové malířky a Věry 
Horákové sochařky-restaurátorky proběhla 8. prosince 2022 v 17.00 
hod. Výstava bude k vidění do konce ledna 2023. Nenechte si ujít 
kulturní zážitek.

Souběžně s  profesionálními umělci vystavují také naši senioři 
své práce vyrobené v KC JAKO DOMA. Je tu zastoupen ateliér šití 
pod vedením Taťány Kalimonové, ateliér keramiky pod vedením 
Jiřiny Kochlon, ateliér kreativního tvoření pod vedením Jiřiny Bři-
cháčkové-Olivové, Literární čajovna pod vedením Kateřiny Šplícha-
lové a ateliér Výtvarných technik, vedou si senioři sami za podpory 
Zdeňky Čápové, vedoucí KC JAKO DOMA.

Ráda bych vás všechny pozvala v  novém roce na  lekce ranní 
jógy. Zharmonizovat po  ránu jemným cvičením tělo a  mysl je fy-
zicky prospěšné a duševní pohoda vám pomůže zvládat celoden-
ní pracovní nasazení. Přijďte vyzkoušet po ránu v úterý, ve středu 
a ve čtvrtek. Více na www.kcjakodoma.cz

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

 Zdeňka Čápová – vedoucí KC Jako Doma
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Nový zvon pro Prahu

V Praze je od srpna tohoto roku nový zvon, který je největším zvo-
nem zde umístěným za  posledních 500 let. Jde o  Pamětní zvon 
s názvem „Zvon #9801“, který je pojat jako pamětní hlas tisíců zvo-
nů umlčených v českých a moravských zvonicích za druhé světo-
vé války. České veřejnosti byl slavnostně odhalen 28. srpna 2022, 
symbolicky přesně osmdesát let poté, co bylo 9801 rekvírovaných 
zvonů odvezeno do  německých válečných továren. Lodě tehdy 
v roce 1942 odplouvaly z Rohanského ostrova, kde by Zvon #9801 
měl být v budoucnu trvale umístěn. Dočasné umístění našel u Ča-
padla na Smetanově nábřeží, veřejnost si ho zde mohla prohléd-
nout až do konce září. 

Vznik Zvonu #9801 se podařilo realizovat díky příspěvkům 
dárců do veřejné sbírky. Stejnojmenná občanská iniciativa, která 
za  projektem stojí, zamýšlí dlouhodobou sbírku, která by pod-
pořila symbolický význam tohoto zvonu jako hlasu všech ztrace-
ných zvonů. Jak bylo zmíněno, veřejnost mohla Zvon #9801 po-
prvé vidět a slyšet při slavnostním odhalení 28. srpna u Čapadla 
na Smetanově nábřeží. Novému pražskému zvonu požehnal kněz 
Tomáš Halík. Součástí slavnostního odhalení byly hudební do-
provod a  světelná projekce. Ta podtrhla výtvarné řešení Zvonu 
#9801, jehož podobu ovlivnila hlavní idea projektu. Autoři návr-
hu Kryštof Čižinský a Jakub Kamínek v reliéfní výzdobě propojují 
v  nový funkční celek současné i  ztracené. Část pláště je posklá-
dáno z  fragmentů skutečných ztracených zvonů. Nápis na  plášti 
sděluje: „Promlouvám hlasem tisíců zvonů, které umlčela válka.“

Poslední úsek mezi Mělníkem, kde se uskutečnila zkouška zvo-
nění, a  Prahou zdolal Zvon #9801 na  lodi. Lodní dopravu zvolili 
iniciátoři projektu pro její symbolický význam. V létě 1942 totiž ze 
„Hřbitova zvonů“ na Rohanském ostrově byly jako válečné rekvizi-
ce odvezeny zvony sundané z českých a moravských zvonic. Bylo 
jich celkem 9801 – k  jejich počtu odkazuje jak název pamětního 

V Dolnopočernickém zpravodaji číslo 11–12/2019 vyšel článek o historii a osudech zvonů z našeho 
místního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Vyprávění o tom, jak za 1. a 2. světové války byly naše 
zvony zrekvírovány pro válečné účely, až nakonec nám zbyl na věži do dnešních dob malý nejstarší 
a historicky nejcennější zvon „Umíráček“. Ten máme v našem kostele dodnes, visí vedle prázdných 
míst jeho dvou větších bratrů – zvonů, které jsme museli v roce 1942 odevzdat pro potřeby váleč-
ného průmyslu a které pravděpodobně skončily svojí pouť roztaveny v hutích nacistického Němec-
ka. Musím přiznat, že problematika našich zvonů mi ale nedá spát, sleduji jakoukoliv novou zmínku 
o nálezu našich českých zvonů, které se občas objeví v kostelích v Polsku a Německu, doufaje, že by 
se mohl objevit jeden z těch našich dvou počernických. Ovšem tato naděje je asi zcela marná. Zbývá 
tedy druhá cesta – získat prostředky na odlití nových zvonů. Před dvěma lety to byla utopistická my-
šlenka, ale vznikem „Inciativy #9801“ tato možnost nabývá určitých reálných obrysů. Zvláště, když se 
členům zmíněné inciativy podařil první počin – realizace pamětního zvonu s názvem „Zvon #9801“. 
O co přesně jde, nám popisuje tisková zpráva organizace, ze které si dovolím citovat podstatné …

zvonu, tak jeho hmotnost 9801 kilogramů. Obdobně velký zvon 
byl naposledy v Čechách ulit před téměř pěti sty lety pro kated-
rálu sv. Víta.

„Všechny zvony, které za  druhé světové války zmizely z  českých 
a  moravských zvonic, navrátíme jen těžko. Cílem iniciativy Zvon 
#9801 bylo nahradit tisíce umlčených zvonů novým silným hlasem. 
Společně jsme ho dnes poprvé rozezněli na Vltavě za přítomnosti lidí, 
kteří se o  jeho zrod zasloužili. Tím ale naše snahy nekončí, veřejná 
sbírka se mění na dlouhodobou. Věříme, že se podaří postupně dopl-
nit další chybějící zvony,” řekl Ondřej Boháč, předseda spolku praž-
ských zvoníků Sanctus Castulus. 

Prvnímu zkušebnímu tónu předcházelo několik měsíců pří-
prav. Výrobu iniciativa svěřila vyhlášené rodinné dílně Grassmayr 

Slavnostní odhalení zvonu dne 28. srpna u Čapadla na Smetanově 
nábřeží (foto: Martin Šíla)
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V  úterý 29. listopadu 2022 se konalo „Vítání občánků“. Tato již tradiční akce, kterou připravuje 
každoročně (až na výjimku v době covidu) Komise sociální, zdravotní a bytová (KSZB), je vždy pří-
jemným neformálním setkáním rodičů a jejich maličkých potomků se zástupci naší městské části. 

Přítomné rodiče a ostatní hosty uvítali starosta Zbyněk Richter a místostarosta MUDr. Pavel 
Boček. Bylo dojemné, když pan starosta zavzpomínal i na některé z rodičů – starousedlíků, které 
před mnoha lety vítal stejně tak, jako dnes jejich děti. 

Milé a důstojné uvítání nových občánků naší městské části se konalo v trámovém sále Léta 
Páně, v jehož příjemné atmosféře maminky obdržely krásnou růži, knihu o Dolních Počernicích 
a  součástí hezkého přání byla i  finanční poukázka. Přestože některé děti byly úplně maličké 
a ostatní již trochu povyrostlé, byly všechny děti kouzelné, v dobré náladě a ani neplačící. Přivítali 
jsme osmnáct dětí z původně přihlášených dvaceti (o drobné dary však nepřijdou, kromě květi-
ny jsou pro ně připraveny na úřadě MČ). KSZB děkuje všem zúčastněným rodičům i prarodičům 
za účast a projevené sympatie.

 Za Komisi sociální, zdravotní a bytovou Ing. Hana Jaklová

v  rakouském Innsbrucku. Zvonařští mistři Zvon #9801 odlili bě-
hem jara. Do  formy uložené v zemi nateklo deset tun roztavené 
zvonoviny přesahující teplotu 1000 °C. Poté bylo třeba vyčkat 
na postupné chladnutí a finální čištění a úpravy. Zvlášť se vyrábělo 
srdce zvonu. Nic z toho by nebylo možné bez podpory od dárců 
ve veřejné sbírce. Cílovou částku stanovenou na 14 milionů korun 
se podařilo dosud naplnit ze 73 %. Na Zvon #9801 zatím přispělo 
více než 2 300 individuálních dárců. 

Po  získání potřebných financí na  finalizaci projektu Zvonu 
#9801 bude sbírka dlouhodobě pokračovat za  účelem financo-
vání obnovy dalších zvonů na českých věžích a zvonicích. Chybí 
jich stále téměř tři čtvrtiny s předválečného počtu. Odhadované 
náklady na jejich obnovu čítají téměř 2,5 mld. korun. Zvon #9801 
má s jejich obnovou dlouhodobě pomáhat.

Toliko podstatné z  tiskové zprávy o  novém zvonu. Osobně 
bych byl velmi rád, kdyby se i na věž našeho kostela vrátil alespoň 
jeden z těch našich ztracených zvonů, byť by se musel odlít znovu. 
Vždyť zvon byl to, co všechny naše předky spojovalo po celý život, 
zvonil při jejich narození, při křtinách, při svatbách, doprovázel je 
i při jejich poslední cestě. Vždy je svolával, k něčemu společnému. 
Jak symbolické by bylo dokázat společně na naši věž alespoň je-
den z těch ztracených zvonů – je to těžké, bylo by to drahé, mu-
selo byt přispět velmi mnoho dárců, ale třeba by nás to všechny 
– v té složité době – více sjednotilo a spojilo. A něco bychom tu 
zase zanechali pro naše potomky.

Tisková zpráva z 28. srpna 2022 N. Lörinczová, Piaristi – zkrátil, 
doplnil a upravil Martin Šíla

Přivítání nových občánků
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Je to čas nadějí a radosti, čas okouzlení, čas ticha, čas idyly vánoč-
ních koled, čas sněhu, který v mrazu křupe pod nohama. Takový čas 
je to pro děti, ale i pro dospělé. A pro mnohé je to čas půlnoční cesty 
do kostela.

Ale je to i čas starostí a čas pochmurný, ne ovšem starostí s ná-
kupem vánočních dárků. Posledních několik roků nás sužoval covid 
a teď nás sužuje válka na Ukrajině. Kdyby ji Rusko vyhrálo a dosáh-
lo svých cílů, bylo by o krok dál v prosazování své moci v Evropě 
a ve světě. My jsme pod touto mocí žili čtyřicet let. Kdo jsme ji zažili, 
víme, co to znamená. I kdo ji nezažil, nese její následky.

S  válkou je spojena i  hospodářská krize, inflace a  zdražování 
všeho. Na  náš život padá chmura, neboť jsou napadeny věci mí-
rumilovné, pokojné a  krásné. Je to útok na  hodnoty našeho svě-
ta a  našeho života, které jsou zároveň hodnotami křesťanskými. 
O nich je třeba mluvit, protože obojí mají duchovní smysl a ve sku-
tečnosti se shodují. 

Často se mluví o křesťanských nebo duchovních hodnotách, ale 
málokdo ví, co to vlastně je. Jsou charakteristikou lidských skutků 
a jsou tedy společné pro křesťany i nekřesťany. Mám na mysli hod-
noty jako poctivost, přátelství, solidaritu, úctu k druhému člověku, 
ochotu pomoci člověku v nouzi apod. To jsou pravé hodnoty. 

Čas vánoční, čas radostný, čas pochmurný

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2022
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích

Je logické, že za textem, který píšu pro občany Dolních Počernic, 
je perspektiva, na  jejímž pozadí stojí kostel, ticho adventní doby, 
oslava Vánoc jako náboženského svátku, příchod Boží na svět. Ale 
také se stejnou vahou mír v duši, radost ze společného slavení, po-
koj pro lidi dobré vůle, lidové koledy a  přání dobra a  krásy všem 
lidem, prožitek lásky k bližnímu.

 Libor Ovečka
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DEN / SVÁTEk HODINA BOHOSLUŽBY

Sobota 24. 12. 
Štědrý den

15.00
Vánoční bohoslužba pro děti
(Jako již tradičně přinesou manželé Šílovi betlémské světýlko, 
které si lidé mohou odnést.)

24.00 Půlnoční mše svatá

Neděle 25. 12. 
Boží hod vánoční

10.00
Mše svatá
(Pozor, mše sv. jen v 10.00)

Slav. Narození Páně 14.00–17.00 Možnost návštěvy jesliček v kostele

Pondělí 26. 12. 
Svátek sv. Štěpána

9.00
Mše svatá
(Po mši svaté svatoštěpánské koupání  
v místním rybníce :-)

Pátek 30. 12. 
Svátek Svaté rodiny

18.00 Mše svatá s obnovou manželského slibu

Sobota 31. 12. 
Silvestr

17.00
(v kostele)

Mše svatá na poděkování za rok 2022
(Po mši je možnost neformálního rodinného posezení na faře, 
kde se pro vytrvalé bude ve 23.00 sloužit mše svatá.)

23.00
(na faře)

Neděle 1. 1. 2023 
Slavnost Panny Marie, Matky Boží

10.00
Mše svatá
(Pozor, mše sv. jen v 10.00)

Pátek 6. 1. 
Slav. Zjevení Páně

18.00 Mše svatá

Neděle 8. 1. 
Svátek křtu Páně 
(Touto nedělí končí doba vánoční)

8.30 Mše svatá

10.00 Mše svatá
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ROkYTkA, počernický dětský sbor
Čekají nás jedny z nejkrásnějších svátků v roce a také rozjímání nad 
rokem uplynulým. Ráda bych se s vámi, čtenáři, podělila o zážitky 
z posledních měsíců. A že jich bylo!

V  září Rokytka zahájila v  Dolních Počernicích Babí léto a  s  tím 
máme vždy spojené také víkendové soustředění. Tentokrát jsme 
nacvičovali především skladby pro nadcházející sborovou soutěž, 
o které je následující reportáž:

Ve čtvrtek 17. listopadu, tedy v den státního svátku připomína-
jícího boj za svobodu a demokracii, se Rokytka vydala do Liberce 
na 13. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů PORTA MUSICAE 
2022. Na  soutěž jsme se připravovali dlouho a  pečlivě, což se vy-
platilo. Nejen, že Rokytka od  poroty získala tolik bodů, že dosáh-
la na  Zlaté pásmo, ale ve  své kategorii vyhrála celkové 
1. místo, takže je vítězem kategorie! Máme z toho všichni 
ohromnou radost! 

A to není všechno. Porota ocenila také celkovou dra-
maturgii našeho soutěžního programu a  udělila za  to 
Rokytce speciální ocenění. Porotu také zaujala pohybová 
choreografie v  písni Budeme si hrát, se kterou nám po-
mohla herečka a choreografka Městského divadla Mladá 
Boleslav Svatava Hanzl Milková a líbila se i užitá rekvizita 
mlýnku v Mlýnku :-). Na klavír Rokytku výborně dopro-
vodil náš skvělý klavírista Vojtěch Uhlík. Vítězství bylo za-
sloužené a večerní radost našich zpěváčků na vyhlášení 
naprosto úžasná a nezapomenutelná! 

Ale rozhodně jsme neusnuli na  vavřínech a  vrhli se do  další 
práce na vánočním programu. Děti mají za sebou adventní vystou-
pení v Horních i Dolních Počernicích, velký vánoční koncert všech 
oddělení Rokytky, ale také dva profesionální koncerty. Začátkem 
prosince to byl Koncert pro zdravotníky s  operními pěvci, manželi 
Alverzovými a těsně před Vánoci koncert v Obecním domě s BSOP 
s názvem Hollywood in Prague. 

Za celý tým Rokytky přeji čtenářům a našim příznivcům radost-
né a pokojné svátky vánoční a věřím, že následující rok přinese štěs-
tí a naději nám všem!
 Andrea Čančarová Houfková,  
 sbormistryně Rokytky
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Sešel se den se dnem a je tu konec dalšího roku. Pro koně v Dolních 
Počernicích se vlastně v  minulých letech nic nezměnilo, pro děti 
i dospěláky ano. Můžeme jenom krátce zrekapitulovat. Hipoterapie 
a  jezdecký kroužek pro děti jako volnočasová aktivita zůstalo stě-
žejním zaměřením našeho spolku. Na děti od září byla převedena 
větší odpovědnost a samostatnost při práci s koňmi, což se ukázalo 
jako vykročení správným směrem. Hipoterapii využívají klienti, kte-
rým terapie na koni pomáhá překonávat nepřízeň osudu a můžeme 
s radostí pozorovat pokroky v jejich vývoji. 

I veřejný život se trochu změnil, tradičně byli koně k dispozici 
účastníkům Pochodu 14 km kolem Prahy 14, dělali radost na  Sv. 
Martina a to na Valdorfské škole v Jinonicích a základní škole v Mě-
cholupech. Spolupracovali jsme na projektu v MŠ Pětikvítek a MŠ 
v Hostavicích. Děti z MŠ Pětikvítek z Kyjí a MŠ Orangery navštěvují 
Počin pravidelně a každý týden se povozí na ponících. 

Ke konci roku 2022 zároveň končí projekt „Využití koní při nefor-

Ať koně v Počinu dál dělají radost
málním vzdělávání dětí a studentů“ MŠMT, jehož jsme byli 3 roky 
účastníky. Za tu dobu se zrealizovalo velké množství projektových 
setkání, která rozšířila pedagogické dovednosti našeho týmu. Účast 
v tomto projektu zastřešovala Česká hiporehabilitační společnost. 
Pod její záštitou si jezdecký klub Počin prodloužil licence koní k pro-
vozování hipoterapie a po supervizi i svůj certifikát „Středisko dopo-
ručené hipoterapie“ na dalších 5 let. 

Děkujeme všem spoluobčanům za  trpělivost a  shovívavost 
v zimním období, kdy bláto je všudypřítomné. 

Do nového roku přejeme radost z pohybu a pevné zdraví našim 
čtyřnožcům, sílu a energii zvládat současnou nelehkou situaci všem 
dospělým dvounožcům a nekonečné nadšení a radost všem dětem.

I  nadále nabízíme všem zahrádkářům „Samosběr koňského 
hnoje“ :-)

 Plnou podkovu štěstí přeje do nového roku za JK Počin
 Hanka Špindlerová a spol. 
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Pro školní rok 2022/23 se nám podařilo rozšířit naše poradenské služby a speciální péči o naše žáky. Ve škole nově působí na 0,5 
úvazku školní psycholog, dva speciální pedagogové (celkem 1 úvazek) a čtyři asistenti pedagoga (3 celé úvazky). V rámci této asis-
tenční služby pracuje i rodilá mluvčí, vysokoškolsky vzdělaná pedagožka z Ukrajiny, která rovněž zajišťuje doučování ukrajinských dětí 
a pomáhá tak výrazně k jejich integraci. Všichni úzce spolupracují s našimi pedagogy, výchovným poradcem a metodikem sociálně 
patologických jevů.

Melodie vánočních koled, vůně svařeného vína, cukroví a dalších dobrot provázely po covido-
vé odmlce Vánoční jarmark v  ZŠ. Naše děti vytvořily ve  spolupráci s  učiteli a  rodiči spoustu 
krásných vánočních dárečků, které si mohli návštěvníci jarmarku zakoupit. Doufáme, že se jim 
podařilo naladit vás v mírném předstihu na příjemnou atmosféru vánočních svátků.

Rádi bychom vám popřáli krásné vánoční svátky a  nový rok 
2023 plný zdraví, štěstí, radosti, úsměvu a spokojenosti.

Za kolektiv pedagogů a ostatních pracovníků  
Mgr. Jiří Schwarz, ředitel ZŠ

Předchozí roky nám v pořádání adventních zájezdů příliš nepřály z důvodu různých omezení apod. Pro-
to nebylo žádným překvapením, že o výlet do Drážďan byl takový zájem! 

Sešli jsme se v hojném počtu 28. listopadu a vyrazili do saského města. Naší první zastávkou byl 
Panometr, kde jsme viděli, jak vypadaly Drážďany v dobách baroka. Poté jsme se přesunuli do centra 
města. Naším hlavním cílem byly adventní trhy, kde jsme si každý koupili něco k snědku a nasáli vánoční 
atmosféru. Večer nás čekala cesta zpět do Prahy. 

Zájezd jsme si všichni užili a už se těšíme na nějaký další! Kam se vydáme tentokrát? To se nechme 
zatím překvapit! 

 Michaela Zimmermannová 

První prosincové pondělí se ve škole rozléhalo řinčení řetězů čer-
tů mikulášské družiny a vlídné hlasy Mikuláše a andělů. Naše děti 
dostaly drobné dárečky a zlobivci snad nebyli postrašeni příliš. 

Děkujeme deváťákům a paní učitelkám za příjemný zážitek 
a udržování této tradice.

Školní poradenské služby

Vánoční jarmark, Pf 23

Adventní zájezd do Drážďan

Mikuláš ve škole
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Vánoční pozdrav z mateřské školy Duha
Rok s rokem se sešel a všichni jsme se dočkali nejkrásnějších svát-
ků, které slavíme. Pro děti to platí dvojnásobně. Stromeček, dárky, 
čertík a Mikuláš, vůně cukroví, rozsvícení oken, usměvaví lidé a spo-
lečná setkávání.

V naší školce celá příprava začala hned po první adventní nedě-
li. Třídy se nastrojily do vánoční výzdoby, děti vydatně pomáhaly. 
Stříhání, lepení, malování, aby vše bylo připraveno. 1. prosince nás 
navštívil čertík s Mikulášem a andělem. Když čert četl z knihy Zlo-
bení, vlastně zjistil, že v naší školce nemáme žádná zlobidla a  tak 
musel přenechat místo Mikuláši, který dětem rozdal malé dobroty. 
Během vystoupení se soutěžilo, tancovalo a hlavně hodně smálo.

K  zimě patří sníh a  i  ten napadl. Sice ho nepřinesl Sv. Martin, 
ale 3. prosince bylo všude bílo, takže hurá na boby, sáňky a klouzá-
ní. Během všech zimních radovánek se děti důkladně připravovaly 
na školní vánoční dílničky. Básničky, písničky, tanečky a hlavně na-

kreslení dopisu pro Ježíška. Tradice dílniček byla přerušena na dva 
roky, tak o to více se na ně všichni těšili.

14. prosince se v  naší školce sešlo mnoho maminek a  tatín-
ků, babiček a dědů, tet a strýčků a děti, malinko svázané trémou, 
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JESLE ORANGERY
Co nového v jesličkách? Procvičili jsme části lidského těla písničkou 
Hlava, ramena, kolena... a také pohádkou Paleček a jeho kamarádi. 
V rámci tématu „Jak se vyhnout nemocem“ jsme potrénovali pou-
žití kapesníku a čistění zoubků. A protože ve zdravém těle, zdravý 
duch, protáhli jsme pořádně i naše těla. Pak, jako správní sportovci, 
jsme se vzájemně promasírovali. Nakonec jsme si bacily namalova-
li. A když to nedopadne a přesto onemocníme, skončíme „u pana 
doktora“. K tomu se nám hodila pohádka Polámal se mraveneček. 
Zkusili jsme si i  lepení náplastí, což není úplně jednoduché, když 
se z ní musí napřed odstranit ty papírky. :-) Také jsme si pověděli 
o tom, ke kterému doktorovi se s čím chodí. A při hře na doktora 
jsme obvázali toho největšího plyšáka ve  třídě. Změřili jsme mu 
i  teplotu, poklepali na  nožičku a  poslechli srdíčko. Máme k  tomu 
ve třídě oblíbený lékařský kufřík. 

Na konci listopadu jsme uložili broučky. K tomu nás inspirova-
li i Čmelda a Brumda. Ve třídě jsme se schovali pod polštářek jako 
broučci pod listí. Broučky jsme namalovali i na kameny a  ty jsme 
vrátili zpátky ven a přikryli pod listí. Také jsme se došli při procházce 
podívat k  hmyzímu domečku za  parkem. Popřáli jsme broučkům 
krásný zimní spánek. 

Na  začátku prosince jsme se naučili básničku pro Mikuláše, 
nakreslili čerta a čekali na příchod anděla mezi naše andílky. A na-
konec přišli všichni tři, jen čert zůstal za dveřmi. Děti měly radost 
z pamlsků. A pak už jsme zahájili přípravy na Vánoce. Vánoční po-
sezení s rodiči a zdobení perníčků se vydařilo asi i díky vánočnímu 
svařáčku. Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce. 

 Johanka a Míša

ZŠ ORANGERY
Vážení čtenáři,
po dlouhé době Vám přináším článek, ve kterém se dozvíte, co je 
v ZŠ Orangery nového a co jsme s dětmi zažili. Na naše nadějné au-
tory, kteří několik posledních měsíců plnili tento prostor, se můžete 
těšit zase někdy v budoucnu. 

V letošním roce se naše škola ještě více zaměřila na well-being 
podobně jako školy ve Skandinávii. Tato cesta je v souladu s MŠMT, 
neboť to v blízké době plánuje zařadit tuto oblast přímo do vzdělá-
vacího programu škol. Každý měsíc se společně zabýváme jedním 
hlavním tématem – spolupráce, empatie, vděčnost atd. Na  celo-
školním shromáždění si jej krátce představíme, a pak už jej každý 
pedagog společně s preventivním oddělením zpracovává po svém 
tak, aby co nejefektivněji rozvíjel svou třídu v oblasti sociální, emoč-
ní i vědomostní. 

Na začátku listopadu jsme oslavili Halloween. Celá škola se ob-
lékla do děsivých kostýmů. Během dopoledne probíhala tematická 
výuka a odpoledne jsme společně s rodiči dlabali dýně, které ještě 
dlouho zdobily naši budovu v parku. Když padla tma, připojili jsme 
náš lampionový průvod k tomu dolnopočernickému, a kromě Ha-
lloweenu oslavili také vznik ČSR.

Velkou oslavou byl Den díkůvzdání, neboť máme mnoho ame-
rických kolegů, pro které je tento svátek tím nejdůležitějším. Jejich 
rodiny jsme se jim tedy pokusili nahradit tou naší – Orangery. V pá-
tém ročníku dokonce v  rámci projektu připravili tradiční pokrmy, 
které si pak i  s  patřičným servírováním vychutnali místo oběda. 
Během listopadového Týdne knihy se děti z druhé a třetí třídy pod-
pořily společným předčítáním oblíbené knihy. Na začátku prosince 
jsme se začali ladit do  vánoční atmosféry pomocí různých výletů 
a exkurzí do Betlémské kaple, na vánoční trhy do Pardubic, do di-

vadla v HP, na výstavu betlémů u nás v DP… Na místní výstavu se 
vždy těšíme, neboť bývá vždy báječně připravená. Letos tomu ne-
bylo jinak a my si kromě zážitku odnesli také vlastnoručně upečené 
perníčky. Na třídách jsme si vykouzlili patřičnou výzdobu, proběhly 
adventní dílny, a když k nám přišel Mikuláš, nebylo pochyb, že den 
D se blíží – Dárečkování! Poslední školní den jsme si na pyžamové 
párty rozdali dárečky, ochutnávali cukroví a zkoušeli lidové tradice. 
Celý den jsme zakončili vánočním koncertem a  setkáním s  rodiči 
nad horkou čokoládou. 

Ve  chvíli, kdy čtete tento článek, jsme s  dětmi na  vánočních 
prázdninách. Doufám, že nejen děti, mí kolegové, ale i vy odpočí-
váte a užíváte si rodinných krbů, které, jak doba covidová ukázala, 
jsou obrovskou vzácností. 

Do nového roku vám přeji vše dobré a těším se na shledání v uli-
cích DP nebo zde.

 Mgr. Barbora Honzíková

předvedly svá vystoupení. Byly za  to na  každé třídě odměneny 
potleskem. Stoly se prohýbaly pod dobrotami, které maminky při-
nesly. Vyráběla se společně vánoční dekorace, povídalo se a  pod 
stromečkem v každé třídě se náhle objevila kupa dárků. Celý krásný 
podvečer byl zakončen zpíváním koled za doprovodu p. uč. Pasá-
kové u ozdobeného stromečku před školkou. Nádherná atmosféra, 
spokojení rodiče a spokojené děti. Co bychom chtěli více.

Tak, teď jen pár dní a je tady Štědrý den a nový rok, rok 2023.
Za celou školku Duha, za pedagogické i provozní zaměstnance, 

a hlavně za děti, vám všem přejeme spokojené vánoční svátky, ať 
jsme všichni zdraví, klid a mír, a do nového roku obrovskou dávku 
optimismu a trošku štěstí.

 Včelky, Broučci, Hvězdičky, Sluníčka, Motýlci a Kvítka
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Mateřské centrum a  rodinný klub Veselý čertík z.s. zahájil registraci do  kroužků probíhajících v  jarním 
semestru 2023, který začíná 13. 2. 2023 (po jarních prázdninách) a končí 16. 6. 2023. Pro vaše malé čertíky 
jsme přichystali zejména nové sportovní kroužky pro věkovou skupinu 4 – 7 let.

Pro jarní období 2023 jsme pro vás připravili jak osvědčené a dlouhodobě oblíbené kurzy, ale i mnohé no-
vinky. Nově otevíráme kroužek Pohybovky pro věkovou skupinu 4 – 5 let a 6 – 7 let se základy atletiky, gymnastiky, míčových 
her, rozvoj pohybových návyků s důrazem 
na zdravý pohyb, který vede zkušená lektor-
ka s mnoholetou praxí v oboru. 

Dále jsme pro nejmenší čertíky (2 – 4 roky) 
připravili kroužek Muzikohrátky se zaměře-
ním na rytmizaci říkadel, říkadla a písničky 
spojené s pohybem, hru na nástroje a zpěv. 

Pro maminky pokračuje oblíbené páteční 
kondiční cvičení s hlídáním dětí a dále přidá-
váme nový kurz – Zdravý pohyb pro ma-
minky, s možností hlídání dětí. 

Nadále bude také 2x týdně probíhat v do-
poledních hodinách program Krůček do škol-
ky pro děti již od 1,5 roku. Kompletní seznam 
kurzů najdete na našich stránkách www.vese-
lycertik.cz nebo na našich fB stránkách, stejně 
jako na přiloženém obrázku. Budeme se těšit 
na setkání s vámi i vašimi malými čertíky! Váš 
Veselý čertík :-)

 Mgr. Helena Hose

VESELÝ ČERTÍk 

Děti z Hájenky v Xaverovském háji na začátku září objevily v kůlně na zahradě stroj času, a tak se během podzimu vy-
pravily do nejstarších období Země a lidstva. Byly svědky stvoření světa, učily se o dinosaurech, setkaly se s pravěkými 

lidmi, zhlédly fi lm Cesta do pravěku a navštívily Trilopark. Nově nabyté znalosti pak využily při přípravě velkého projektu 
o pravěku, tvorbě divadelních kulis pro jednotlivá období a při prezentaci své práce. 

Krásný, teplý a  barevný podzim umožnil dlouhé výpravy do  okolí Hájenky a  zpříjemnil sklizeň na  zahradě a  její přípravu na  zimu. 
Po Dožínkové slavnosti, která byla příležitostí k setkání všech dětí, rodičů a rodin, průvodců a přátel Hájenky, přišel mlhavý listopad. Přinesl 
zpomalení, zklidnění a návrat k tradicím, svátkům a zvykům našich předků. Jejich vyvrcholením bude Adventní slavnost, jejíž příprava 
bude opět v režii dětí. Každou ze slavností celého roku si totiž bere na starost jedna z tříd hájenkových dětí.

Podnikali jsme spoustu výletů, byli jsme v divadle i v kině, na přednášce o vážkách, v muzeu a na nákupu akvarijních rybiček do třídy 
prvňáků a druháků a výtvarných potřeb na kroužek keramiky. Sbírali jsme listy i lesní plody a využívali je k tvoření. 

Pro nejmenší děti je pravidelně připraven pestrý program Klubíku, kam mohou děti od 1,5 roku s rodiči přijít každý čtvrtek od 9:30 
do 12:30. Více informací o nás najdete na www.vhajence.com.

Přejeme vám krásný adventní čas!  Za DLK V Hájence Zuzana Jíňová

DĚTSkÝ LESNÍ kLUB V HÁJENCE

lidmi, zhlédly fi lm Cesta do pravěku a navštívily Trilopark. Nově nabyté znalosti pak využily při přípravě velkého projektu 
o pravěku, tvorbě divadelních kulis pro jednotlivá období a při prezentaci své práce. 
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Vážení čtenáři,
v závěru letošního roku jsem po opravdu dlouhé době navštívil ně-
mecké hlavní město Berlín. Po zhlédnutí „povinných“ památek a míst, 
při kterých mi významně pomohla místní dopravní síť, jsem se roz-
hodnul zavítat na ikonický olympijský stadion. Nutno poznamenat, 
že místní vlaková linka mě k  němu dopravila od  hotelu za  několik 
minut. Pěší vzdálenost k areálu stadionu od terminálu je tak krátká, 
že jsem během dvou minut stál v úžasu před touto monumentální 
stavbou. O to větší dojem na mne zanechal pohled z nejvyššího mís-
ta hlediště na zelený, perfektně střižený trávník a modrou atletickou 
dráhu. Všude, kam jsem se rozhlédl, jsem zaznamenal německou per-
fekcionalitu. Ať již to byl stav sedadel, kamenných a betonových sou-
částí stavby nebo střechy, kterou zrovna v tu chvíli čistil údržbář tlako-
vou vodou. To, že jsem nikde nezahlédl sebemenší odpadky, zřejmě 
nemusím ani zmiňovat. Při obcházení celého stadionu jsem narazil 
vpravo u cesty na otisky stop na speciálních deskách, které tam zane-
chali významní němečtí fotbalisté – za všechny jmenuji legendárního 
Gerda Mülera, který nedávno bohužel zemřel. Na levé straně cesty je 
pak umístěna řada kamenných sloupů, do kterých jsou vyryta jména 
německých olympijských vítězů ve  všech sportech. Součástí olym-
pijského areálu jsou i  další sportoviště jako plavecký bazén, zimní 
stadion, tenisové kurty a další tréninková sportoviště. Při východu ze 
stadionu jsem si v informačním centru prohlédl propagační smyčku 

Olympijský stadion v Berlíně
z historií stadionu, na kterém v r. 1936, k velké nelibosti tehdejších 
německých politiků, získal legendární americký atlet Jesse Owens 
čtyři zlaté medaile.

Závěrem trochu historie. Olympijský stadion v Berlíně byl posta-
ven v r. 1913 pro olympijské hry v r. 1916, které se však kvůli světové 
válce nekonaly. Rozhodnutí postavit zde pro letní olympijské hry 
1936 nový stadion se připisuje tehdejšímu říšskému kancléři Adolfu 
Hitlerovi, který chtěl využít jak her samotných, tak i monumentální-
ho stadionu k propagačním účelům.

Nový stadion byl podle návrhů architekta Wernera Marche po-
staven v  letech 1934 až 1936, tenkrát pro 100  000 diváků. Svými 
jasnými geometrickými formami připomíná stará antická sportovní 
zařízení. Stadion je podúrovňový, to znamená, že pouze horní část 
okruhu s tribunami se zvedá nad úroveň okolí. Stadion byl otevřen 
v den zahájení olympijských her 1. srpna 1936. Pro mistrovství světa 
ve fotbale 1974 došlo k první větší modernizaci, během níž byl sta-
dion částečně zastřešen. K další velké modernizaci došlo pak v rám-
ci příprav mistrovství světa ve fotbale 2006, která byla provedena 
v letech 2000 až 2004. 

Takže nezapomeňte, až se ocitnete v  Berlíně, udělejte si čas 
na  návštěvu olympijského stadionu, který je dnes pod ochranou 
památkové péče.

 Zbyněk Richter

V sobotu 3. 12. jsme v naší sokolovně uspořádali tradiční Mikuláš-
ský volejbalový turnaj smíšených družstev. Hrálo se o sto šest, re-
spektive o různé pamlsky a drobné dárky, nejdůležitější však byla 
radost ze hry.

K dobré náladě a pohodě hráčů přispěla také spousta připra-
vených dobrot (Rokytka, Carcoolky, Oáza) a také otevřená Restau-
race Na Kempu.

konečné pořadí:    1. Zoufalci,    2. Carcoolky,    3. Rokytka,    
4. kde je sejra?

Děkujeme sponzorům za podporu a ceny pro účastníky turna-
je (Sokol, Oáza a MČ Dolní Počernice, Bitumax).

 Za Rokytku Markéta Brožová
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Mikulášský volejbal
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Prvopočátky košíkové v  Dolních Počernicích se datují od  roku 1942. 
Sokolovna byla tehdy zavřená, na  fotbalovém hřišti rostly brambory 
a  jednou z mála dostupných kratochvílí byla košíková na venkovním 
hřišti. Od té doby uplynulo mnoho vody v Rokytce a v družstvech bas-
ketu se vystřídaly stovky hráček a hráčů.

V sobotu 15. října jsme si připomněli 
kulaté 80. výročí společným programem, 
pro naše nejmenší byly připraveny růz-
né dovednostní soutěže, následovala 
přátelská utkání současných i  bývalých 
hráčů a  hráček. Tahákem bylo utkání 
veteránů, kterým patří obdiv za odvahu 
a předvedený výkon. 

Účast byla hojná a  toho sobotního 
odpoledne se na  palubovce základní 
školy objevily desítky členů našeho spol-
ku i  s  rodinami. Ba co víc, byli jsme po-
ctěni návštěvou nejužitečnějšího hráče 
basketbalového Eura 1967, panem Jiřím 
Zedníčkem, který přinesl medaili a  do-
bový dres, ve  kterém dosáhla českoslo-
venská košíková historického úspěchu. 

Pro všechny zúčastněné bylo velkou 
radostí setkat se po letech a oslavit společně tento svátek dolnopočer-
nického basketbalu jak na palubovce, tak mimo ni. Setkání pokračova-
la do večerních hodin doprovázené vzpomínáním, přehlídkou pohárů, 
ocenění a rekvizit posbíraných za ty desítky let.

Naše bohatá historie je popsána na  našich webových stránkách, 
ale při příležitosti tak významného výročí, si dovolíme připomenout 
významné kroky, které nastartovaly další růst dolnopočernického bas-
ketbalu.

Systematicky jsme začali pracovat s mládeží v osmdesátých letech. 
Učili jsme se, získávali zkušenosti a  obětovali spoustu volného času. 
Úspěchy nepřicházely hned, ale co se hned v začátcích podařilo, naučit 
děti basketbal v  Počernicích milovat. Nadšení bylo veliké, a  to nejen 
u  dětí, ale i  trenérů a  organizačních pracovníků. Společné sportovní 
zájezdy a soustředění, ale i dovolené, hory a kamarádství, která přežila 
desetiletí. Začali jsme čerpat z početné mládežnické členské základny 
a dostavily se i mimořádné sportovní úspěchy, které jsme slavili na ce-
lorepublikových soutěžích a dokonce i na mezinárodním poli. Turnaje 
v Berlíně, Erlangenu, Amsterdamu, Utrechtu nebo ve Vídni nezůstaly 
bez medailových ocenění.

Do  roku 1988 startovalo v  mistrovských soutěžích pouze jedno 
družstvo mužů. V dalších letech jsme se rozrostli a v uplynulé sezoně 
v  dolnopočernických barvách nastoupila v  pražských mistrovských 
soutěžích tři družstva můžu, tři družstva žen a jedno mládežnické druž-
stvo kadetů. V basketbalově silné Praze se jedná o oddílový unikát. Jak 
ženy, tak muži hrají nejvyšší pražské soutěže. Vlajkovou lodí je družstvo 
mužů A, které si dokonce v loňské sezoně zahrálo play-off o 2. ligu. A to 
je mimořádný historický úspěch, který ani největší optimista nemohl 
očekávat.

Máte-li zájem dozvědět se více o naší činnosti, či navštívit některý 
ze zápasů družstev, hrající pražské soutěže, podívejte se na https://bas-
ket.sodopo.cz. Na našich stránkách najdete rozpis zápasů, komentáře, 
fotogalerii a i jedinečně popsanou historii i současnost basketu v Dol-
ních Počernicích. 

Basketbal do naší městské části neodmyslitelně patří a přejeme si, 
aby se basketbalu v Dolních Počernicích i nadále dařilo, protože není 
větší rozkoše, než vstřelit balon do koše. 

 Za oddíl košíkové Petr Polcar a Vláďa Kobetič

Dolnopočernický basketbal oslavil 80 let
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Nezdolní veteráni.

Nastupující generace.

Hlavně včas začít!
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Nabídka reprezentovat Českou republiku na mezinárodním fotba-
lovém turnaji HOPE fOR MUNDIAL 2022 nás velice potěšila a s ra-
dostí jsme ji přijali. Jelikož turnaj byl limitován věkem (ročník 2005 
a ml.), tak jsme vytvořili výběr hráčů z DD Dolní Počernice a z DD 
klánovice, kde probíhá vzájemná spolupráce již několik let. Tudíž 
Českou republiku jela reprezentovat následující sestava: Petr Hruš-
ka, Martin Suchý, Matěj Šťastný, Jakub Valčík, Nurdine Azerwel, 
Diego Magaňa a Nicolai Tonder. Náš tým byl zařazen do „Skupiny 
A“, kde byly dva týmy z Polska a dva z Ukrajiny.

Čtvrfi nále předcházely dva vítězné zápasy a dvě remízy. Ve čtvrt-
fi nále jsme dokázali porazit Portugalsko, v semifi nále prohráli 1:4, ale 
medaile nakonec naši hráči získali vítězstvím nad Německem 1:0.

Po turnaji následoval zápas výběru nejlepších hráčů z týmů Ev-
ropy, Polska a Ukrajiny. Do užšího výběru se dostali i naši dva hráči, 
Jakub Valčík a Diego Magaňa, kteří reprezentovali Evropu a sehrá-
li jeden zápas proti výběru Polska a jeden zápas proti výběru Ukra-
jiny. Ani v  těchto zápasech nepropadli a  oba předváděli výborné 
výkony. 

Akce se po všech stránkách povedla, chlapci si užili celého tur-
naje, sehráli velice vyrovnané zápasy s týmy Polska, Ukrajiny, Portu-
galska, Německa a závěrem i proti nejlepšímu výběru. Získali me-
daile za třetí místo a další osobní ocenění. Mimo to si odvezli nové 
zkušenosti a krásné zážitky. Děkujeme organizátorovi za pozvánku 
a těšíme se na další setkání. 

 Za tým České reprezentace Roman Javorský a Rudolf Čech
 (Pozn.: Text redakcí zkrácen)

Reprezentace dětských 
domovů České republiky 
dosáhla velkého úspěchu

ORDINAČNÍ DOBA PEDIATRIE • Vánoce 2022

Hodně zdraví, štěstí, 

životní energie a lásky, 

nejen o Vánocích, 

ale i v celém roce 2023.

Přejeme vám, 
ať se máte o koho se opřít, 

s kým se smát 

a s kým si popovídat.

Všichni z Dětského domova 

Dolní Počernice
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ČT 22. 12. Počernice 8:00 –11:00 poradna pro pozvané 12:00 –14:00 nemocní

PÁ 23. 12. Počernice
7:00 –10:00 poradna pro pozvané 10:30 –13:00 nemocní

v Běchovicích se neordinuje 

PO 26. 12. STÁTNÍ SVÁTEk zavřeno 

ÚT 27. 12. Běchovice 7:00 –10:00 poradna pro pozvané 10:30 –13:00 nemocní

ST 28. 12. Počernice
7:00 –10:00 poradna pro pozvané 10:30 –13:00 nemocní

v Běchovicích se neordinuje na pediatrii ani na alergologii

ČT 29. 12. Počernice 8:00 – 11:00 poradna pro pozvané 12:00 –14:00 nemocní

PÁ 30. 12. Počernice
7:00 – 10:00 poradna pro pozvané 10:30 –13:00 nemocní

v Běchovicích se neordinuje 



31

Zůstáváte o Vánocích věrní kaprovi, vinným klobásám a dokřupava usmaženým řízkům, nebo ctíte vlast-
ní rodinné recepty? Ve většině případů se svátky bez oleje a tuku v kuchyni neobejdou, leckde se ho 
za těch pár dnů spotřebuje jako jindy za celý rok. O to důležitější je ani v době vánočního shonu nevzdá-
vat snahu použité oleje vytřídit, aby neškodily v potrubí a mohly dál sloužit jinde. 

Je jasné, že vánoční olej neškodí víc než ten z  jiných částí roku. Jen ho zkrátka bývá hodně – a naopak času 
na  všechno ještě méně, takže člověk občas zapomene na  svá dobrá předsevzetí. Přelít použitý olej či sádlo 
z pánve, pekáče nebo friťáku do staré PET lahve přitom zabere skutečně jen chvilku a ušetří toho mnohem víc, 
než by se na první pohled mohlo zdát. 

Můžete k němu navíc přidat také všechny další použité oleje a tuky, které se během svátků na vašem stole 
objeví, ať už jde o zbylé olejové zálivky z nakládaných dobrot či ze salátů, nejrůznější marinády nebo třeba pev-
né tuky zapomenuté v lednici ještě z předvánočního pečení cukroví. 
 
Do nového roku s čistými trubkami 
Berte to třeba jako součást vánočního úklidu. Každý chce mít doma pořádek nejen na pohled, ale i uvnitř. A čisté 
trubky bez nánosů tuků a nežádoucích ucpávek se vám navíc opravdu vyplatí. A ve větším to platí pro celou naši 
obec. Kanalizační systém, čističky odpadních vod, spodní vody – tady všude je lepší udržovat pořádek a žádné 
odpadní oleje sem nepouštět. Peníze, které se ušetří za řešení případných problémů, se přece dají v naší obci 
využít mnohem lépe. 

Kromě toho vás bude hřát pocit, že jste pomohli i přírodě a planetě. Odpadní tuky nebudou škodit v půdě 
a vodě, ušetří se spousta surovin a vypouštění oxidu uhličitého do ovzduší, a naopak nám lidem použité oleje 
ještě jednou poslouží. Šetrným způsobem se z nich po vyčištění vyrobí biopalivo pro letadla a auta. 
 
Vánoční procházka s olejem
Tradice dodržované během Vánoc má každá rodina jiné. Jedna by ale mohla být společná všem. Až naplníte 
lahev použitým olejem, dobře ji zašroubujte a udělejte si s ní malý výlet k popelnici s růžovým víkem a logem 
Třídímolej.cz. Schválně, kolik sousedů u ní letos potkáte? 

Markéta Dluhá 
Referent pro projekt Třídím olej

O vánočním třídění oleje už jste slyšeli? 
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inzerce

Nový jízdní řád na železnici v pražské aglomeraci nabízí na všech 
trasách obdobný rozsah nabídky jako v  předchozích letech. 
Na některých linkách se ale poněkud změní časy odjezdů spojů.
Největší změny nastanou na trasách směřujících na jih: rychlíkové 
lince R17 Praha – Tábor – Veselí nad Lužnicí – České Budějovice.

Na  ostatních regionálních i  dálkových linkách budou dosa-
vadní časové polohy v  zásadě zachovány anebo se posunou 
v řádu jednotek minut v souvislosti s postupným dokončováním 
modernizace stěžejních traťových úseků (Praha-Smíchov – Pra-
ha-Radotín nebo Praha-Vysočany – Praha-Horní Počernice).

I  letos připravila organizace ROPID, ve spolupráci s  IDSK a Správou železnic, ke změně vlakového 
grafikonu od 11. 12. 2022 tradičně informační materiály, a to kartičkové jízdní řády vlaků PID a bro-
žuru s jízdními řády všech vlaků v Praze a Středočeském kraji. Oba informační materiály jsou opět 
zdarma distribuovány v síti Pražské integrované dopravy na těchto místech:

• infocentra PID
• infocentra DPP
• železniční stanice s pokladnami ČD, kam jezdí vlaky PID
• vybraná infocentra měst a obcí

Jednotlivé kartičkové jízdní řády i brožuru s jízdními řády lze stáhnout též v elektronické podobě 
na webu www.pid.cz v sekci Ke stažení - Tiskoviny.

VYBRÁNO Z NOVINEk PID OD 11. 12. 2022

Nové jízdní řády vlaků na rok 2023 na nádražích a v infocentrech


