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Vážení spoluobčané,
jako každým rokem bych vás rád 
informoval, co se v  naší MČ událo 
v roce 2022. 

V  prvé řadě možno říci, že jed-
ním ze zásadních faktorů byl ústup 
pandemie koronaviru, která, ať chce-
me či nechceme, zanechala na  naší 
společnosti stopy, bohužel v  mnoha 
případech nevratné. Snad je tomu již 
konec. Bohužel jsme však byli nuce-
ni čelit další hrozbě, a  to bylo napa-

dení Ukrajiny Ruskem. Od  února loňského roku se opět projevila 
obrovská snaha pomoci lidem, kteří se dostali ne svojí vinou do těž-
ké a mnohdy bezvýchodné situace. Naše MČ se v rámci celé Prahy 
okamžitě zapojila do pomoci ukrajinským uprchlíkům, avšak nutno 
konstatovat, že povětšinou „manažersky“. To se týkalo zejména za-
jišťování ubytování v jiných objektech, neboť vlastními možnostmi 
jsme bohužel pomoci nemohli. Musím poděkovat jak vám všem, 
kteří jste ubytování uprchlíkům poskytli, tak zejména společnos-
tem v naší MČ, které disponují ubytovacími možnostmi. Zde je nut-
no jmenovat v  prvé řadě společnosti CR camping, Penzion Český 
statek, Hotel Svornost, Golf Resort Black Bridge, Počernický pivo-
var a i další, o kterých jsme takový přehled neměli. Pomoc naší MČ 
ukrajinským uprchlíkům spočívala zejména v poradenství, zajišťo-
vání potřebných služeb, ale i pomoc s dopravou a financemi. Důle-
žitá byla v této věci i komunikace s městem, které městským částem 
poskytlo finanční prostředky na  zajištění pomoci uprchlíkům. Jak 
však všichni víme, agrese Ruska dosud neskončila a její konec je ob-
tížné předpovídat.

I přes zatížení úřadu a jeho příspěvkových organizací běžel ži-
vot v naší MČ vcelku normálně. Podařilo se uspořádat velké množ-
ství kulturních a  společenských akcí a  koncertů, které zajišťovala 
naše příspěvková organizace Oáza ve spolupráci s Počinem, základ-
ní školou, dětským domovem, pěveckým sborem Rokytka, klubem 
seniorů a dalšími. Své místo si u nás našly opět oblíbené farmářské 
trhy. 

V  loňském roce jsme si poprvé vyzkoušeli model participativ-
ního rozpočtu. Pro něj ZMČ vyčlenilo částku 500 tis. Kč. V průběhu 
roku jsme vás podrobně informovali o  zapojení našich občanů 
do  tohoto rozpočtu i  o  projektech, které již byly úspěšně realizo-
vány. Lze předpokládat, že tento model bude ZMČ aplikovat i v r. 
2023.

Tak jako v předminulém, tak i v minulém roce jsem zaznamenal 
zvýšenou aktivitu našich občanů ve věci veřejného pořádku. Psali 
jste nám, telefonovali nebo osobně upozorňovali na černé skládky 
či na neupravená místa v naší MČ. Takovou spolupráci jsem velice 
uvítal a  snažili jsme se operativně všechny podněty řešit, někdy 
i ve spolupráci s vámi i s Městskou policií. Nejsem si vědom, že by 
jakékoliv podněty zůstaly bez naší odezvy. Na tomto místě musím 
poděkovat pracovní četě našeho úřadu, která měla a má „na svědo-
mí“ včasné odstranění nepořádku a někdy i vandalských činů, nad 
kterými zůstává mnohdy rozum stát.

Jednou z  nejdůležitějších činností byla a  je údržba veřejných 
prostranství a  městské zeleně, na  kterou vynakládáme značné fi-
nanční prostředky – snad je to na naší MČ znát.

Možná, že ze zápisů ze zasedání ZMČ, které jsou zveřejňovány, 
dostatečně nevyznělo, že ZMČ odmítlo velkorysou nabídku od spol. 
Central Group na darování 4 bytů o celkové výměře 220 m² nebo 20 

ohlédnutí za rokem 2022
mil. Kč v případě finančního plnění, za vstup investora na území MČ 
dle pravidel schválených v ZHMP. Podmínkou pro poskytnutí toho-
to daru bylo, aby ZMČ souhlasilo s navýšením nevýznamného po-
čtu bytů v obytném souboru Makovská, z nichž 4 byty by připadly 
právě naší MČ. V dalším období se ZMČ do společného územního 
a stavebního řízení na tuto stavbu odvolalo, což mělo za následek, 
že ani již podstatně menší částka ve výši 5 mil. Kč, která naší MČ byla 
nabídnuta, nám nebude tímto investorem z důvodu tohoto odvo-
lání poukázána. Získávání finančních prostředků tímto způsobem, 
který úspěšně praktikuje většina MČ hl. m. Prahy, je zcela legální a je 
škoda, že ZMČ této možnosti nevyužilo.

Stále „horké“ téma je výstavba nové základní školy. V součas-
né době probíhá proces změny územního plánu, jejímž účelem 
je změna v  seznamu veřejně prospěšných staveb ze současné-
ho znění „dětský domov“ na „základní škola“. Nejnovější zprávou 
v této věci je vydání Rozhodnutí Odboru stavebního řádu MHMP, 
který vrací v  odvolacím řízení dokumentaci k  územnímu řízení 
na tuto stavbu zpět na Odbor výstavby ÚMČ Praha14. Po schvá-
lení této změny v  ZHMP a  následném novém vydání územního 
rozhodnutí by měly (pokud vše půjde bez problémů) pokračovat 
projektové práce a také realizace tohoto, pro naši MČ důležitého 
projektu. Nutno sdělit, že v současné době jsem u Pražské deve-
loperské společnosti (PDS) prosadil výstavbu dalších školských 
zařízení v jižní části Dolních Počernic v rámci projektu HMP, který 
PDS již připravuje. 

Dalšími záměry na  výstavbu bytů jsou projekty spol. Central 
Group též v  jižní části Dolních Počernic a  v  její severní části je to 
pokračování projektu na  výstavbu rodinných domů spol. Sekyra 
Group. 

Významným krokem naší samosprávy bylo podání připomínek 
k  novému Územnímu (Metropolitnímu) plánu HMP. Další jedná-
ní v  této věci očekáváme v  jarních měsících r. 2023, kdy budeme 
s městem naše připomínky konzultovat.

Rád konstatuji, že se naplno „rozběhla“ činnost našeho Komu-
nitního centra Jako doma, kam si našlo svoji cestu nejen mnoho 
našich seniorů za poučením i zábavou.

Možná jste si povšimli, že probíhaly restaurátorské práce na po-
mníku občanům, padlým v  I. světové válce. Akce byla ukončena 
v  říjnu 2022 a v posledních dnech jsem obdržel zprávu z Archivu 
HMP o obsahu schránky, nalezené pod schodnicemi pomníku (blíže 
o tom na jiném místě tohoto čísla).

Bohužel se nám pozastavila přestavba objektu čp. 26, ve kterém 
bude umístěn klub pro děti a  mládež. Stavební společnost, která 
byla vybrána ke zhotovení stavby, skončila totiž v insolvenci a my 
v  insolvenčním řízení uplatňujeme své pohledávky. V  současné 
době naše MČ vybírá nového zhotovitele na tuto stavbu (viz samo-
statný článek v tomto čísle DPZ).

V průběhu loňského roku jsme obdrželi stížnosti na špatný stav 
některých komunikací v naší MČ. Ve stručnosti vám mohu sdělit, že
-  ul. Úpická má vybraného zhotovitele, stavba bude letos zahájena
-  ul. Národních hrdinů v úseku Českobrodská – Štěrboholská radiála 

se projektuje na TSK
-  ul. Národních hrdinů ve směru na Horní Počernice je již vyprojek-

tována, probíhá proces směřující ke stavebnímu povolení – zajiš-
ťuje Investiční odbor (INV) MHMP

-  ul. Nad Rybníkem, zbylý úsek je ve fázi projektových příprav – za-
jišťuje INV

-  pěší lávky přes Rokytku jsou vyprojektovány, probíhá proces smě-
řující ke stavebnímu povolení- zajišťuje též INV
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-  Českobrodská – zde dostane zřejmě přednost úsek v Hrdlořezích, 
který je v ještě horším stavu než v naší MČ – připravuje TSK. 

Úmyslně nepíši termíny, neboť tyto nemůžeme ovlivnit. Je 
zcela pochopitelné, že zahájení výše uvedených staveb je odvislé 
od zajištění finančních prostředků investorů, kterými jsou v těchto 
případech Investiční odbor MHMP a Technická správa komunikací 
Praha.

V  loňském roce byl již vybrán zhotovitel další etapy výstavby 
kanalizačního sběrače H, která bude pokračovat z ul. Nad Rybníkem 
směrem dolů k Rokytce a dále na Běchovice. Blíže o této stavbě in-
formuje zástupce zhotovitele stavby na  jiném místě tohoto čísla 
DPZ. O zahájení revitalizace Rokytky nad nátokem do Počernického 
rybníka se též dočtete na jiném místě tohoto čísla DPZ.

Další informací, kterou vám mohu sdělit, je, že byl vybrán pro-
jektant na pokračování projektových prací Domova seniorů v Dol-
ních Počernicích. 

Též je před vydáním stavebního povolení projekt na záchranu 
zubra evropského, který je situován na „pastvinách“ za  velkostat-
kem čp. 4. 

V loňském roce pokračovaly a stále pokračují práce na výstavbě 
zdravotnických ordinací ve  velkostatku čp. 4 v  ul. Nad Rybníkem. 
Vedení MČ je zde v úzkém styku jak s projektantem, tak s investo-
rem stavby, kterým je MHMP.

Počátkem října 2022 proběhly v celé naší republice volby do za-
stupitelstev měst a obcí. V naší MČ se složení zastupitelstva obmě-
nilo z 1/3, to znamená výměnu jeho pěti členů. Také Rada MČ byla 
obměněna a to ze 2/3. Co lze od těchto změn očekávat, nelze v tak 
krátké době zatím nijak hodnotit ani předjímat.

Za zmínku stojí informovat též o personálních změnách na na-
šem úřadu. Z kanceláře starosty odchází Markéta Brožová na místo 
ředitelky příspěvkové organizace Oáza. Odchází dlouholetá vedou-
cí knihovny a editorka DPZ Světla Parkanová. Jejich místa nahradí 
nové pracovnice buď přesunem ze stávajících míst, nebo vybrané 
ve výběrových řízeních.

Při rozhovorech s našimi občany slýchám, že je spíše zajímá, 
co se bude v naší MČ dít nového, než co se událo v minulosti. 
Tak tedy nyní si pár řádky dovolím informovat o  tom, co při-
pravujeme.

V prvé řadě bych vás odkázal na Programové prohlášení Rady 
naší MČ, které bylo uveřejněno v minulém čísle DPZ. A protože se 
některá prohlášení Rady mohou zdát málo konkrétní, pokusím se 
vám je upřesnit – alespoň pro rok 2023.

Pro většinu členů ZMČ je prioritní posun přípravných prací 
na  výstavbě nové základní školy v  místech současného 2. stupně 
ZŠ a přilehlých pozemcích. Stejnou aktivitu budeme vyvíjet i v sou-
vislosti s výstavbou nových školských zařízení v jižní části Dolních 
Počernic.

Rok 2023 bude zřejmě rozhodujícím pro podobu nového 
Územního (Metropolitního) plánu HMP. V tomto procesu budeme 
postupovat v souladu s usnesením našeho ZMČ, které bylo v této 
věci přijato.

V  průběhu letošního roku budeme též intenzivně pracovat 
na  přijetí nového Strategického plánu na  roky 2023–2027. Tento 
dokument bude pro rozvoj naší MČ velmi důležitý a vy se na jeho 
tvorbě budete moci podílet.

V  březnu nás čeká projednání a  schválení rozpočtu naší MČ 
na r. 2023. I při napjaté finanční situaci jsme přesvědčeni, že se nám 
podaří sestavit rozpočet, který by zajišťoval bezproblémový chod 
naší MČ po celý rok. Bez pomoci města se však v tomto případě ne- 
obejdeme. Proto každoročně vzhlížíme k rozdělení rezervy pro MČ 
HMP, na kterou je pro letošní rok v  rozpočtu HMP vyhrazeno 500 
mil. Kč. Je samozřejmé, že se budeme snažit využívat i jiných dotač-

ních titulů, které každoročně vyhlašují jak město, tak stát.
Všichni členové ZMČ vědí, jak je pro rozvoj naší MČ důležitá za-

tím neexistující ul. Nová Úpická. Vyřešení podmínek pro její výstav-
bu bude jednou z priorit naší samosprávy. Totéž se týká dlouhole-
tého soudního sporu, který vedeme se společnostmi, které sídlí bez 
právního důvodu na pozemcích naší MČ v oblasti čerpací stanice 
PHM Medos.

Průběžně jednáme s  ŘSD na  přípravách dostavby silničního 
okruhu kolem Prahy, kde se naší MČ dotýkají stavby 510, 511 a vý-
stavba nových protihlukových stěn na mostu přes Počernický ryb-
ník. Před zahájením je výstavba protihlukových stěn nad zářezem 
SOKP - stavba 510 na Vinici.

Čeká nás zajistit dostavbu objektu čp. 26 na ul. Národních hrdi-
nů a odstranit alespoň zčásti havarijní stav hájovny čp. 45 v Xave-
rovském háji. Zcela jistě budeme požadovat na Investičním odbo-
ru MHMP zajištění finančních prostředků na rekonstrukci alespoň 
některých komunikací v naší MČ, které jsou viditelně ve špatném 
stavu. Po celý rok budeme provádět práce na obnově a údržbě na-
šeho majetku, veřejné zeleni a dalších zařízeních, o kterých víme, 
že jsou stále ještě zanedbaná. Bude toho s určitostí ještě mnohem 
více, některé akce se mohou objevit v  průběhu letošního roku, 
a  naší snahou bude vás o  nich v  Dolnopočernickém zpravodaji 
informovat.

Předchozí řádky informovaly o  těch zásadnějších událos-
tech, které jsou již za námi, anebo se připravují. Já bych si vás 
ještě dovolil seznámit se záměry, jejichž realizaci jsem si „vzal 
do  hlavy“ sám, a  rád bych je realizoval ještě v  letošním roce 
nebo v dalším období. Takže ve stručnosti to bude:
-  Strategický plán naší MČ, jehož příprava a tvorba bude důležitou 

náplní mé práce
-  aktualizace a rozšíření Naučné stezky Dolní Počernice, která je po-

škozená a neaktuální
-  výměna poškozených tabulí v  geologické zahradě za  místním 

hřbitovem
-  vybudování hřiště na  minitenis a  badminton při dětském hřišti 

u Rokytky
-  upravit bývalou přečerpávací stanici na zázemí pro hřiště na mini-

tenis a badminton
-  doplnění herních prvků na dětských hřištích na Farním, u Rokytky 

a V Záhorském
-  odstranění dvou havarijních stromů v ul. Národních hrdinů včetně 

náhradní výsadby tamtéž
-  výměna poškozených jabloní, výsadba vánočního stromu a výsad-

ba popínavých růží ve štěpnici v zámeckém parku
-  oživení francouzské části zámeckého parku novými výsadbami 

květin a dřevin
-  úprava zeleně v ul. Madarova (odstranění křovin a příprava travna-

tého pásu k sekání)
-  ve spolupráci s Mgr. Šroubkem připravit projekt na revitalizaci par-

číku „U Váhy“
-  ve  spolupráci s  Technologií Praha doplnit veřejné osvětlení 

ve štěpnici, v ul. Ke Hrázi, u geologické zahrady a ve Strážkovické 
ul., nasvítit přechod pro chodce na křižovatce ulic Českobrodská 
a U Konečné a nově nasvětlit kostel Nanebevzetí P. Marie ze sou-
stavy veřejného osvětlení. V jednání je též instalace VO podél Ro-
kytky ve směru na Hostavice

-  připomenout 130. výročí založení Broukárny uměleckým dílem 
brouka 

-  získat finanční prostředky ze SFŽP na  dendrologické práce v  zá-
meckém parku

-  vložit Pasport zeleně a Inventarizaci stromů naší MČ do databáze 
města ve spolupráci s IPR
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výsledky voleb prezidenta republiky v dolních Počernicích
volební účast v 1. kole (13. až 14. 1. 2023) – okrsky 30001 (Mú dolní Počernice) a 30002 (Mateřská škola „duha“)

volební účast v 2. kole (27. až 28. 1. 2023) – okrsky 30001 (Mú dolní Počernice) a 30002 (Mateřská škola „duha“)

Kraj: Hlavní město Praha Obec: Praha - Dolní Počernice

Kraj: Hlavní město Praha Obec: Praha - Dolní Počernice

Na konci roku 2022 se vedení městské části rozhodlo pro vytvoře-
ní nového strategického plánu městské části Praha – Dolní Počer-
nice. První strategický plán vznikl v městské části již v roce 2010, 
a  od  té doby byl již několikrát aktualizován, a  patří k  základním 
rozvojovým dokumentům městské části. Pro výběr zpracovatele 
strategického plánu proběhlo výběrové řízení a  jako zpracovatel 
byla vybrána společnost Finanční poradenství, s.r.o., která se po-
dílela na řadě významných projektů v městské části, které získaly 

nový strategický plán v Městské části Praha – dolní Počernice

-  příprava rekonstrukce komunikací Nad Rybníkem, Národních hr-
dinů a  lávek přes Rokytku ve  spolupráci s  Investičním odborem 
MHMP

-  zajistit na MHMP výpůjčku pozemků pro víceúčelové hřiště na Vi-
nici při ul. Lanžovská

-  oprava oplocení podél staré budovy ZŠ ve směru k budově Me-
dianu

-  projednat s městem podmínky na zastřešení jízdárny pro jezdecký 
klub Počin

-  instalovat mlžítka pro děti v  areálu infocentra a  před budovou 
úřadu

Petr Pavel – 746 hlasů (49,70%)
Andrej Babiš – 281 hlasů (18,72%)
Danuše Nerudová – 229 hlasů (15,25%)

 Zdroj: Český statistický úřad
Petr Pavel – 1 189 hlasů (77,66%)
Andrej Babiš – 342 hlasů (22,33 %)

-  opravit zděné oplocení mezi kulturními památkami kostel a pivo-
var čp. 3

-  nátěr zašlých laviček v zámeckém parku a v MČ
-  velkou snahu vyvíjím na realizaci ul. Nová Úpická

Není to zdaleka všechno, určitě jsem na něco zapomněl, ale věz-
te, že téměř denně ke mně přicházejí podněty, které řeším opera-
tivně sám nebo je řešíme společně v radě a zastupitelstvu naší MČ. 
Z toho je zřejmé, že se nenudíme, a když přičteme administrativní 
zátěž, kterou jsou náš úřad i samospráva denně zatěžovány, je naše 
práce opravdu náročná.

 Zbyněk Richter, starosta

Okrsek Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů

30001 959 758 79,04 758 754 99,47

30002 988 752 76,11 752 747 99,34

Celkem 1 947 1 510 77,56 1 510 1 501 99,40

Okrsek Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů

30001 965 772 80,00 772 768 99,48

30002 974 770 79,06 770 763 99,09

Celkem 1 939 1 542 79,53 1 542 1 531 99,29

Pavel Fischer – 134 hlasů (8,92%)
Jaroslav Bašta – 43 hlasů (2,86%)
Marek Hilšer – 43 hlasů (2,86%)

Karel Diviš – 19 hlasů (1,26%)
Tomáš Zima – 6 hlasů (0,39%)

podporu z  evropských strukturálních fondů a  zpracovávala stra-
tegické nebo rozvojové plány v několika městských částech hlav-
ního města. 

Strategický plán již dnes patří k  hlavním rozvojovým doku-
mentům ve většině městských částí hl. m. Prahy, ale i měst a obcí 
České republiky. Nejde však jen o  dokument, který bude sloužit 
k rozhodování vedení městské části, ale měl by to být dokument 
společný všem obyvatelům městské části, kteří se na něm budou 
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Jednání RMČ PRaha – dolní PoČeRnice
RMČ na svých jednáních v období od 13. 12. 2022 do 31. 1. 2023 
m.j.

schválila
-  úpravy rozpočtu MČ na r. 2022
-  příspěvek na pobyt v lázních pro seniory MČ
-  vítěze VZ pro zajištění stravování pro seniory MČ
-  smlouvu o dílo se spol. PKbau s.r.o. na dostavbu čp.26
-  objednávku na výměnu oken v KC Jako doma
-  odklad platby spol. CR Camping s.r.o. za poplatek z pobytu
-  smlouvu o poskytování právních služeb s Mgr. Karlem Fischerem
-  plán účetního odpisu majetku za rok 2022
-  finanční příspěvek pro JK Počin ve výši 50 tis. Kč na r. 2023
-  platový výměr pro ředitelku PO Oáza
-  termín a program 4. zasedání ZMČ
-  smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena se spol. PRE 

distribuce
-  podání žádosti na rozdělení rezervy z rozpočtu HMP pro naši MČ 

s prioritami č.1) dostavba čp. 26, priorita č.2) Rekonstrukce hájov-
ny čp. 45. 

souhlasila s (se)
-  žádostmi na stavební úpravy objektů soukromých vlastníků a PVK
-  opodstatněnými výjimkami pro nákladní vozidla na Českobrodské 

ul.
-  přijetím finančních darů pro KC Jako doma
-  prodloužením lhůty pro vyúčtování dotace pro JK Počin do 30. 6. 

2023
-  PD pro územní rozhodnutí na chov zubra evropského
-  podáním žádosti Mgr.  Šroubka na  grant pro revitalizaci parčíku 

U Váhy
-  snížením prodejní ceny kalendářů MČ na 50 Kč
-  PD Technologie Praha k  územnímu řízení na  instalaci veřejného 

osvětlení ve Štěpnici
revokovala
-  usnesení RMČ usn. RMČ č. 6.7 a 7.8 v souvislosti s rekonstrukcí čp. 

26
rozhodla 
-  o vypsání podlimitní VZ na stavbu „Dokončení objektu čp. 26“
vzala na vědomí
-  stížnosti na stav veřejného pořádku v k.ú. Dolní Počernice
-  žádosti o byty ve svěřené správě MČ
-  zprávy z komisí RMČ a Redakční rady DPZ
-  připomínky Ing. Vermacha ke stavbě čp. 26 s doporučením jejich 

projednání s administrátorem této veřejné zakázky

-  zprávu spol. Český statek s.r.o. o plnění smluvních povinností bez 
připomínek

-  zprávu o hospodaření PO Oáza v hlavní i vedlejší hospodářské čin-
nosti

Jednání ZMČ PRaha – dolní PoČeRnice
ZMČ na svém 3. zasedání dne 19. 12. 2022

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

rozpočtového provizoria

ZMČ na svém 4. zasedání dne 31. 1. 2023

vzalo na vědomí
-  že dne 17. 1. 2023 byla vypsána zadavatelem nová veřejná zakázka 

na dostavbu objektu čp. 26
schválilo
-  složení Finančního a Kontrolního výboru ZMČ
-  měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ Praha - Dolní Počerni-

ce od 1. 2. 2023 v maximální výši stanovené nařízením vlády číslo 
415/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

-  v souladu s § 58 písm. c zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění novely zákona č. 99/2017 Sb., starostovi MČ Praha 
– Dolní Počernice příspěvek z rozpočtu MČ Praha – Dolní Počer-
nice na úhradu zvýšených nákladů ve spojitosti s výkonem jeho       
funkce od 1. 2. 2023

pověřilo
-  Petra Stránského, Bc. Martina Lněničku a Mgr. Markétu Stehlíko-

vou podepisováním doložky o  platnosti prováděného právního 
úkonu

zvolilo
-  nové členy Redakční rady Dolnopočernického zpravodaje: 1. Mi-

chaela Zimmermannová, 2. Markéta Brožová, 3. Mgr. Lucie Žlůvo-
vá, 4. akademický malíř Jan Paul

stanovilo
-  odměny fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva a za-

městnanci městské části, za  výkon funkce členů výborů, komisí 
rady MČ a Redakční rady DPZ

Upozorňujeme zájemce o  podrobné informace z  jednání RMČ 
a  ZMČ, že zápisy z  jejich jednání jsou uveřejněny na  webových 
stránkách MČ Praha – Dolní Počernice a v písemné podobě jsou do-
stupné na úřadu MČ nebo v Kanceláři starosty.

 Kancelář starosty

chtít podílet. Na  začátku práce na  plánu byl připraven dotaz-
ník spokojenosti občanů městské části, který vám předkládáme 
v tomto čísle Dolnopočernického zpravodaje, a je také k dispozici 
na  webových stránkách městské části: https://www.survio.com/
survey/d/L3O2M9C5X7Q4C3P3Z. Pokud zvolíte elektronickou for-
mu vyplnění dotazníku, dostanete se na příslušný odkaz, na kte-
rém ho vyplníte a odešlete, a tím se dostane přímo ke zpracovate-
li plánu. Pokud zvolíte papírovou formu vyplnění, máte formulář 
v tomto čísle Dolnopočernického zpravodaje nebo si ho můžete 
vyzvednout v podatelně Úřadu městské části Praha – Dolní Počer-
nice v obvyklých úředních hodinách, v  Informačním a kulturním 
centru OÁZA nebo v Komunitním centru JAKO DOMA, a na těchto 
místech ho můžete také odevzdat vyplněný. Po ukončení dotazní-
kové akce budou výstupy zapracovány do plánu a budete s nimi 
seznámeni.

Strategický plán má, mimo jiné, dvě hlavní části: analytickou 
a  syntetickou, nebo-li návrhovou. V  analytické části je podrobně 
popsána městská část v hlavních aspektech jejího současného ži-

vota a  nastíněny směry budoucího rozvoje, s  krátkým pohledem 
i do historie městské části. V syntetické (návrhové) části se chceme 
zabývat její budoucností a rozvojem, ať už definováním její rozvo-
jové vize nebo stanovením klíčových oblastí rozvoje, strategických 
cílů, a především konkrétních projektů, které by měly být v městské 
části naplánovány a následně realizovány. 

V  průběhu zpracování strategického plánu budou ještě jed-
nou osloveni všichni obyvatelé městské části, a to výzvou k účasti 
na společném projednávání výstupů strategického plánu, které bu-
dou v rámci setkání představeny. Po schválení zpracovaného doku-
mentu Zastupitelstvem městské části Praha – Dolní Počernice bude 
strategický plán zveřejněn na  webových stránkách městské části, 
aby byl k  dispozici všem občanům Dolních Počernic, ale i  dalším 
zájemcům. 

Těším se na spolupráci s Vámi při přípravě základního rozvojo-
vého dokumentu Městské části Praha – Dolní Počernice. 

Za zpracovatelský tým společnosti Finanční poradenství, s.r.o. 
Mgr. Vladimíra Kalivodová, ředitelka společnosti. in
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Po odchodu z redakční rady MUDr. Pavla Bočka a Světly Parkanové byli zastupitelstvem MČ zvoleni noví členové. Jsou jimi:

akademický malíř Jan Paul
Jan Paul se narodil v roce 1956 pod Sva-
tou Horou v  Příbrami. Je akademický 
malíř, výtvarný kritik, publicista a  pro-
zaik. V  dětství se proslavil seriály, které 
publikoval časopis ABC. Když ho nepřija-
li na střední výtvarnou školu kvůli mate-
matice, tak se vyučil aranžérem. Živil se 
jako tapetář a kameník. Po vojně byl bez 
maturity přijatý na Akademii výtvarných 

umění v Praze, kde studoval v letech 1979 až 1985. Své obrazy ma-
luje od roku 2004 pouze prsty bez použití štětců. Kromě výtvarné 
tvorby, která zahrnuje malbu, grafi ku, sochařství a fotografi i, je jeho 
vášní výtvarná kritika, publicistika a  psaní prózy. Píše recenze vý-
stav, a kritické texty věnované umění, kultuře a společnosti. Dosud 
mu vyšly knihy Deník pošetilého milence (2006); O štěstí v umírání 
(2011), a Mrkací panenka (2020). Věnuje se autorské hudbě, skládá 
vlastní texty, zpívá, a doprovází se na kytaru a foukací harmoniku. 
Když mu zbude čas, píše básně. Povahou je spíš extrovert se sklo-
ny k ironii. Jeho společenská orientace je konzervativní, uznává jen 
Pána Boha, tradiční hodnoty a přirozenou autoritu. Je členem Sdru-
žení výtvarných kritiků a teoretiků, a věnuje se i kurátorství výstav. 
V Dolních Počernicích žije a tvoří od roku 1978 v domě, který posta-
vil jeho děda Jan. 

Markéta Brožová
V  současné době pracuji jako ředitelka 
příspěvkové organizace Oáza, předtím 
jsem se více jak 16 let na ÚMČ Praha – 
Dolní Počernice věnovala všemožným 
agendám. Po studiu jsem dříve působila 
několik let v oboru automatizační elek-
trotechnika (technik ÚVS, prodejce…) 
a  zároveň také skoro 16 let v  reklamní 
fi rmě (především řezaná grafi ka), kde 

jsem v čele malého kolektivu zajišťovala zakázky od jednání, návrhů 
a výroby až po samotnou realizaci. Práce v RR DPZ mi nebude cizí, 
již jsem v ní dříve pracovala.

V Dolních Počernicích žiji od r. 2001. Miluji sport, hory, slunce, 
knihy a pohodové lidi :-)

Michaela Zimmermannová
Učitelka, milovnice cestování, cizích ja-
zyků a  historie. To jsou slova, která mě 
charakterizují asi nejlépe. V Dolních Po-
černicích žiju celý život, již pátým rokem 
učím na  místní základní škole a  ve  vol-
ných chvílích se věnuji právě cestování, 
četbě knih a dalšímu rozvoji. Své zájmy 
a koníčky bych také ráda propojila s pů-
sobením v DPZ. 

Mgr. lucie žlůvová
V mediálním světě se pohybuji již od 18 
let, kdy jsem nastoupila jako marketin-
gový specialista do portálu Atlas.cz. Má 
náplň práce byla mimo jiné i publikace 
interního časopisu. Poté jsem se věno-
vala hlavně reklamní činnosti v té době 
největším mediálním zastupitelství Ar-
bomedia, které zastupovalo například 
Českou televizi, a  to jak TV, tak i online 

portál, kde jsme se mimo jiné věnovali etice reklamního obsahu. 
Abych si doplnila znalosti celého mediamixu, nastoupila jsem 
do vydavatelství Economia, vydavatele Hospodářských novin a HN.
cz. Nyní všechny tyto znalosti a  zkušenosti využívám jako Brand 
manager ve společnosti Globus v.o.s

V Dolních Počernicích žiji s  rodinou pět let, a  tato lokalita mě 
uchvátila natolik, že jsem moc ráda, že se mohu zapojit a přispět tak 
k jejich dalšímu rozvoji.

ZMĚny v RedakČní RadĚ našeho ZPRavodaJe

každý, kdo vlastní psa, je ze zákona 
povinen psa přihlásit v místě 
trvalého bydliště a zaplatit 
místní poplatek ze psa. 
v případě dolnopočernických 
občanů je nutno zaevidovat 
psa na úřadě naší městské 
části, Stará obec 10.

Od roku 2020 je povinné označení psa 
mikročipem, jehož číslo musí být zazname-
náno v dokladu o očkování psa (pas, očkovací 
průkaz). Štěňata musí být označena mikroči-
pem nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině. 

Číslo čipu je nutné nahlásit pouze 
na obecním úřadě, tj. v Dolních 

Počernicích na úřadě MČ, 
Stará obec 10 (od 1. 1. 2022 je 

magistrátní registr uzavřen). 

Podrobné informace vám poskytne 
Hana Jakoubková, tel. 281 021 092, 

jakubkova@dpocernice.cz 
nebo je najdete na webových stránkách 

http://praha-dolnipocernice.cz/poplatky.

Splatnost místního 
poplatku ze psa 

je 31. 3. 2023

n e Z a P o M e Ň T e
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Dne 28. února 2023 ukončila pracovní poměr s naší městskou částí 
naše knihovnice, členka redakční rady a  editorka Dolnopočernic-
kého zpravodaje paní Světla Parkanová. Řada obyvatel Dolních 
Počernic ji znala hlavně jako místní knihovnici, jelikož tento post 
zastávala již od  roku 1996. Z  místní knihovny dokázala postupně 
vybudovat místo, kam se mnozí dospělí i děti rádi vracejí, a to nejen 
kvůli tomu, půjčit si svoji knížku, ale i  si zde třeba jen popovídat. 
Práce knihovnice nespočívala pouze v  příjmu a  výdeji knížek, ale 
i  v  pořádání různých osvětových akcí pro malé čtenáře, čehož se 
paní Parkanová úspěšně zhostila a řadu těchto akcí pro místní ško-
láky zrealizovala.

Velmi dlouhou dobu pracovala rovněž v redakční radě Dolno-
počernického zpravodaje (od  roku 2003) a  to zejména ve  funkci 
editora, kterou vykonávala od roku 2006. Dělat editora je velmi ná-
ročná práce, jelikož musíte z přispěvatelů „vydolovat“ články a foto-
grafi e, a to bohužel vždy k datu uzávěrky. Jenže tím práce editora 
zdaleka nekončí, články je nutné přečíst, seřadit, jak budou publi-
kovány v  daném čísle, připravit obrazový a  fotografi cký materiál, 
inzeráty, a následně vše předat grafi kovi. Jenže ani tím není práce 
u konce – musíte řešit celou škálu dalších problémů, provést mini-

Vážení spoluobčané,
na jednání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice dne 31. 1. 2023 bylo sděleno, že se zde množí krádeže, porušování domovní 
svobody a ničení majetku. Na mapě kriminality se rok 2021 a rok 2022 příliš neliší. Informace se k nám (radním Dolních Počernic) 
nedostanou. Situaci ale podcenit nechceme. Proto bych vás rád požádal, zda byste při podezření, či zjištění konkrétního činu, kromě 
toho, že se obracíte na Policii ČR, napsali informaci i na e-mail: lnenicka@dpocernice.cz. Třeba nám data pomohou při jednání. O totéž 
se jedná při poničení majetku, kdy je možné pružněji reagovat na opravu. Děkuji moc.  Bc. Martin Lněnička

naše milá knihovnice píše vlastní příběh
málně dvakrát až třikrát kontrolu návrhu celého čísla a teprve pak 
fi nál odsouhlasit k tisku. A to vše pod tlakem data vydání daného 
zpravodaje. Sám jsem si to několikrát zkusil a vím, že je to složitá 
a odpovědné práce.

Nesmíme zapomenout ani na to, že ráda fotografovala, a řada 
vydaných starších čísel Dolnopočernického zpravodaje obsahuje 
její hezké fotografi e, které zachycují okolí Dolních Počernic a  růz-
norodé kulturní akce.

Paní Parkanová, mimo knihovnu, pracovala také v  podatelně 
a v pokladně úřadu, několik let působila i v informačním centru, byla 
členkou několika komisí a výborů, do kulturního dění se zapojovala 
i  se spolkem POČIN. Byla vždy uklidňujícím lidským prvkem v  růz-
ných sporech, které s sebou nese život a práce v naší městské části. 

Skončil bych slovy klasika „Na každém konci je hezké, že něco 
nového začíná“. Popřejme tedy paní Parkanové, ať se ve své nové 
životní etapě má co nejlépe, ať jí hlavně vydrží zdraví a rodinná spo-
kojenost, ať má radost z vnoučat. Vždy, když se mezi námi v Dolních 
Počernicích objeví, určitě jí rádi uvidíme.

 Za redakční radu Martin Šíla

Změna úředních hodin pro veřejnost od 1. 2. 2023:

úřad MČ PRaha – dolní PoČeRnice

Pondělí 8:00 – 12:00 hod.   (12:00 – 13:00 přestávka) 13:00 – 17:00 hod.
úterý 8:00 – 12:00 hod.   (12:00 – 13:00 přestávka) 13:00 – 16:00 hod.
Středa 8:00 – 12:00 hod.   (12:00 – 13:00 přestávka) 13:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek 8:00 – 12:00 hod. 
Pátek 8:00 – 12:00 hod. pouze podatelna

o Z n á M e n í

Dne 27. ledna 2023 místostarosta a zvolený zastupitel pan MUDr. Pavel Boček podal svoji rezignaci na členství v redakční radě našeho 
Dolnopočernického zpravodaje. Bylo to zejména z důvodu jeho vytížení, jelikož je nejen místostarostou, ale zároveň pracuje i v dalších 
orgánech naší městské části a kromě toho se věnuje svému náročnému povolání a dalším aktivitám. Pavel Boček působil v redakční radě 
od března 2000, tedy neuvěřitelných 23 let. Za tuto dlouhou dobu se naši občané setkávali na stránkách našeho časopisu s mnoha jeho 
zajímavými články, které byly zaměřené hlavně na kulturní a sportovní události, spolkové akce a především na lékařskou a zdravotní pro-
blematiku.

Jak současné vedení naší MČ, tak i členové redakční rady mu vyslovují za tuto jeho dlouholetou obětavou činnost hluboký dík a do-
volují si vyjádřit naději, že s publikační prací pro náš zpravodaj úplně neskončí a že se i v budoucnosti od něj dočkáme dalších zajímavých 
textů ve všech výše zmíněných oblastech.

  Za redakční radu Martin Šíla

Poděkování za dlouholetou práci v redakční radě

v ý Z v a
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Od  března 2023 probíhá v  k. ú. Dolní Počernice REVIZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, jejímž cílem je dosažení co největšího souladu 
skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Zástupci katastrálního úřadu nejprve porovnávají katastrální mapy 
s ortofotomapou a následně zjišťují skutečný stav pochůzkou v terénu. Případný nesoulad je nejprve projednáván s orgány veřejné 
moci (obec, stavební úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, atd.) z důvodu minimálního zatěžování vlastníka. Pokud je 
nesoulad zjištěn, je s ním seznámen vlastník a je navržen způsob jeho odstranění. Informace o nedořešených nesouladech se zveřej-
ňují na internetových stránkách ČÚZK www.cuzk.cz prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru.
 Jana Novotná, správa majetku

U P o Z o R n Ě n í

Vážení spoluobčané,
v důsledku prováděných prací na Rokytce jsem požádal inženýrku 
Elišku Plintovou z Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
o odpovědi na otázky, které s touto stavbou souvisejí.

Vážená paní inženýrko, v závěru roku 2022 byly na Rokytce nad 
nátokem do Velkého počernického rybníka zahájeny práce na úpra-
vě jejího koryta. Vzhledem k tomu, že se naše veřejnost o tuto akci 
zajímá, dovoluji si Vám položit několik otázek, jejichž odpovědi 
bych rád, s Vaším svolením, uveřejnil v našem Dolnopočernickém 
zpravodaji.

Jaký je název akce a kdo je jejím investorem?
Název akce: stavba „SOKP 511 Běchovice - D1: realizace kompen-
začních opatření dle §56, zákona č. 114/19992Sb.“ dle projekto-
vé dokumentace „Počernický rybník, podpora a  tvorba vodních 
a mokřadních biotopů“
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

kdo je dodavatelem prováděných prací?
Dodavatel: NaturaServis s.r.o.

v čem stavební práce spočívají a jaký cíl je od nich očekáván?
Jedná se o výstavbu sedmi tůní u nátoku do Počernického rybní-
ka o  objemu cca 6  700 m3 vody a  úpravu koryta Rokytky. Okolní 
pozemky budou pravidelně kosené jako mokřadní vlhké květnaté 
louky. Mokřadní biotopy jsou mizejícím prvkem naší krajiny a  zá-
roveň prvkem s významným klimatizačním efektem. Cílem je zadr-
žet vodu v krajině, vytvořit ekologicky příznivý stav vodních toků 
a podpořit biodiverzitu.

Je nám známo, že v  letošním roce bude pokračovat realizace 
kanalizačního sběrače h (investorem je inv MhMP), který bude 
veden od ul. nad Rybníkem a dále podél koryta Rokytky ote-
vřeným výkopem. Budou obě akce koordinovány?
Je předpokládáno, že stávající stavba bude do jara hotová a reali-
zace stavby kanalizačního sběrače H proběhne až následně. Vše ale 
záleží na vhodných klimatických podmínkách, které jsou v daném 
území stěžejní pro pohyb strojní techniky.

naši občané poukazují na znečištěné komunikace vlivem pro-
bíhající stavby. Jak je úklid těchto komunikací zajištěn?
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních 
komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním stavby, a to 
bez zbytečných průtahů. Zde je ale potřeba ještě doplnit, že někdy 
může být komunikace znečištěná i jiným dodavatelem, který veze 
zeminu na zemník v rámci rekultivace pro výběh zubra evropského.

Po prohlédnutí stavby jsem shledal velké množství pořezané-
ho dřeva a  mnoho suchých nebo vyvrácených stromů. Má in-
vestor v plánu úklid a údržbu přilehlého porostu?

Práce na Rokytce

Kromě stavby tůní a  úprav koryta Rokytky proběhlo na  podzim 
i částečné odtěžení sedimentu nad rozdělovacím objektem Počer-
nického rybníka, kde byly v rámci údržby břehových porostů prove-
deny prořezy správcem vodního toku (Lesy hl. m. Prahy). Ve chvíli, 
kdy budou vhodné klimatické podmínky, bude pokračovat dotěže-
ní sedimentu a oprava břehového opevnění rozdělovacího objektu, 
po které bude prostor celkově uklizen. V prostoru bude i nadále po-
kračovat dle potřeby údržba břehových porostů (suché a vyvrácené 
stromy).

Je nějaká možnost, aby si naši občané nepotřebné dřevo mohli 
odebrat a za jakých podmínek?
Ležící dřevo si mohou občané vlastními silami kdykoliv odebrat. Jen 
upozorňujeme na obtížný způsob dopravy, kdy se na lokalitu nedá 
dojet autem.

Jaký je termín dokončení akce?
Předpokládá se do začátku března 2023.

Má odbor ochrany prostředí MhMP nějaké další záměry 
na toku Rokytky na území dolních Počernic, případně Běchovic 
a Prahy 14?
Záměry jsou v různých stupních přípravy, případně realizací. V sou-
časnosti se v Běchovicích dokončuje stavba revitalizace na soutoku 
Rokytky, Říčanky a Běchovického potoka, na kterou by v letošním 
roce měla navazovat revitalizace v  prostoru mezi Rokytkou a  Bě-
chovickým potokem. Stavby probíhají v rámci projektu „Krajinářské 
úpravy soutoku Rokytky a Říčanky”. Na projekt nyní postupně na-
vazuje výstavba cestní sítě za účelem celkového propojení a zpří-
stupnění lokalit veřejnosti. Dále se počítá v Běchovicích s revitaliza-
cí úseku mezi soutokem Říčanky a Rokytky a železničním mostem. 
Kromě toho se počítá s  revitalizací Běchovického potoka v  úseku 
mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy. Do budoucna se dále uva-
žuje se zadáním projektové dokumentace na  revitalizaci Rokytky 
v Dolních Počernicích v úseku nad rybníkem Pískovna.

Děkuji za Vaše odpovědi, které jsou dostatečně vypovídající a pro 
naši veřejnost velmi cenné a  těším se na  další spolupráci s  Vámi 
i s dalšími pracovníky Odboru ochrany přírody MHMP.

 Zbyněk Richter, starosta MČ Praha – Dolní Počernice
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výstavba kanalizačního sběrače a řadu h

Vážení spoluobčané,

rád bych vás seznámil se zákrokem, který budou možná někteří 
z vás kritizovat, ale já, který jsem v naší MČ zodpovědný za stav 
veřejné zeleně, nemohu jinak, než rozhodnout o odstranění dvou 
lip (Tillia cordata), které se nacházejí na ul. Národních hrdinů před 
čp. 28 (naproti indické restauraci).

Toto rozhodnutí ve mne zrálo již delší dobu, ale současný zdra-
votní stav obou stromů mě utvrdil v  tom, že jejich odstranění je 
správným krokem. Koruny obou stromů jsou z velké části proschlé 
a suché větve ohrožují svým pádem chodce a zejména naše děti, 
které pod nimi chodí do školy. Navíc jedna lípa je nahnutá a na bázi 
kmene nevratně poškozena (viz přiložené foto). Aby nebylo mé roz-
hodnutí bráno jako svévolné, zadal jsem vypracování odborného 
posouzení obou stromů, které jejich odstranění jednoznačně po-

Společnost Čermák a Hrachovec bude v Dolních Počernicích pro-
dlužovat kanalizační sběrač H ve směru na Běchovice. Požádal jsem 
zástupce společnosti o informace o této veřejně prospěšné stavbě, 
která je zásadní pro naši MČ a zejména pro obyvatele Vinice. 

 Zbyněk Richter, starosta

V  březnu bude zahájena výstavba nového kanalizačního sběra-
če H2 a  řadu H2, které umožní odvádět splaškové odpadní vody 
na Ústřední čistírnu odpadních vod z městských částí Dolní Počer-
nice a Běchovice. Toto řešení povede k efektivnějšímu a hospodár-
nějšímu odvodu odpadních vod do městské kanalizační sítě, a tedy 
zlepšení kvality likvidace odpadních vod v celé oblasti. V rámci to-
hoto projektu bude také přepojena a následně odstraněna stávající 
ČOV Běchovice.

Investorem je Magistrát hlavního města Prahy. Realizaci bude 
mít na starosti firma Čermák a Hrachovec a.s., která zakázku zís-
kala ve veřejném výběrovém řízení a se stavbami tohoto typu má 
rozsáhlé zkušenosti. Celkové trvání stavby je naplánováno na 24 
měsíců.

Stavba se nachází v nezastavěné oblasti mezi ulicí Nad Rybní-
kem a areálem ČOV Běchovice, mimo obydlenou část obou měst-
ských částí. Kanalizační sběrač a řad budou po dokončení napojeny 
na stávající kanalizaci v ulici Nad Rybníkem a na stávající kanalizaci 
navazující na areál ČOV. V rámci projektu bude zrušena ČOV Běcho-
vice a objekt čerpací stanice v ul. Nad Rybníkem. Po demontáži zaří-
zení a demolici bude terén srovnán a ozeleněn. 

Vybudována bude také nová obslužní komunikace v přibližné 
délce 1 km. Ta bude sloužit jak pro příjezd vozidel zajišťujících údrž-

Dřevina č. 1: dřevokazný hmyz, silně prosychající koruna a tlející rána na kmeni Dřevina č. 2: hnijící dutiny v kmeni

Kácení se nevyhneme
tvrzuje. V místě obou stromů budou vysazeny opět lípy, které brzy 
prázdný prostor zacelí. 

V  budoucnu se bohužel budeme setkávat s  podobnými pří-
pady, neboť jak člověk má určenu délku svého života, tak je tomu 
i u stromů. Jako příklad mohu uvést břehový porost Rokytky, kde 
dochází k podemílání stromů a  tím hrozbě jejich pádů, k usychá-
ní větví, které ohrožují veřejnost apod. Tato nepopulární opatření 
(kácení) však budou „zhojena“ výsadbami nových stromů s volbou 
jejich vhodnější druhové skladby. Všechny podobné zákroky budou 
prováděny na základě odborných posouzení. Vezměte tedy tento 
článek jako jistý druh osvěty, nikoliv alibismu.
 Zbyněk Richter, starosta

Dendrologický posudek s.r.o. Living in green z ledna 2023 je k na-
hlédnutí v kanceláři starosty.

bu kanalizace, tak na základě požadavku obou městských částí také 
jako cyklostezka, která propojí stávající síť okolních cyklostezek. 
Po  obou stranách nově vybudované komunikace bude vysázena 
alej dubu letního, celkově půjde o 134 sazenic. V prostoru křížení 
nové obslužné komunikace s pěší trasou mezi Běchovicemi a Vinicí 
plánuje městská část Běchovice zřídit odpočívku, okolo které bu-
dou vysázeny čtyři lípy.

Ze stavebního pohledu se jedná o podzemní liniovou stavbu, 
jejímž povrchovým znakem budou po dokončení poklopy vstup-
ních revizních šachet. Pokládáno bude kameninové a betonové 
potrubí v profilech DN1000, DN800, DN500, DN400 a DN300 (DN 
je hodnota udávající přibližný vnitřní průměr potrubí v  mm). 
Součástí projektu je také výstavba podzemní odlehčovací ko-
mory. Část pokládky kanalizačního potrubí bude prováděna 
v otevřeném paženém výkopu (640 metrů) a část bezvýkopovou 
technologií, tzv. mikrotuneláží (715 metrů), při níž jsou roury 
protlačovány ze startovací jámy do cílové. Cílem tohoto řešení je 
minimalizace zásahů do horninového prostředí v blízkosti chrá-
něného území Počernického rybníka a eliminace ovlivnění systé-
mů proudění podzemní vody. Tato technologie rovněž vyžaduje 
menší plochu záborů a je i méně hlučná a produkuje významně 
méně odpadu. 

Během výstavby může dojít k  částečnému omezení v  ul. Nad 
Rybníkem, vždy ale tak, aby nebyl omezen přístup k nemovitostem. 
Příprava projektu probíhala v  součinnosti s  Odborem ochrany ži-
votního prostředí HLMP a nebude mít negativní dopad na životní 
prostředí.

 Mgr. Šárka Kubíčková
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nález z pomníku
Koncem srpna minulého roku přinesl starosta Zbyněk Richter 
do Archivu hlavního města Prahy schránku nalezenou při obnově 
pomníku padlým vojínům ze světové války, který byl v Dolních Po-
černicích odhalen 26. července 1925 jako důstojný památník obě-
tem bojů z let 1914-1918. Na dně této kovové schránky byl obsah 
spíše připomínající tenkou vrstvičku kompostu. Při přebírání jsem 
byla upozorněna, že byla na povrchu této vrstvy matně zpozorová-
na nějaká mince. 

Po  zhotovení základních snímků fotodokumentace nálezo-
vého stavu byla celá schránka umístěna do  speciální dezinfekční 
komory. V ní byla pomocí směsí plynů ethylenoxidu a oxidu uhliči-

tého dezinfi kována, aby došlo 
k  zahubení případných zdraví 
škodlivých mikroorganismů. 
Jelikož byla kovová schránka 
v pomníku zřejmě ještě v minulosti nějakými nenechavci narušena, 
celý její obsah byl zcela vlhký. Po odstranění horní vrstvičky zeminy, 
ve které bylo nalezeno 5 mincí, bylo nutné před dalšími zásahy celý 
obsah pozvolna opatrně vysušit. Vysoušení probíhalo na vzduchu 
za občasného postříkání dezinfekcí – čistým ethanolem. Po vysu-
šení bylo přistoupenou k  fázi, která trvala nejdéle. Z  nejasného, 
a  přitom zcela soudržného celku, byl postupně odkrýván obsah. 
Při oddělování začalo být více jasné, že je kompaktní bloček tvořen 
tenkými listy potištěnými textem rozděleným do několika sloupců. 
Postupně, za pomoci ethanolu, skalpelu a tenkých špachtliček, byl 
oddělován list po listu. I přes to, že byly listy zejména na okrajích pa-
píru výrazně poškozené, podařilo se tímto zdlouhavým způsobem 
rozkrýt celý obsah schránky. V tenkém kompaktním bločku bylo na-
lezeno celkem 12 titulů kompletních novin, všechny ze soboty 18. 
července 1925 a 5 mincí tehdejší nejnižší hodnoty z let 1922-1925. 
Konkrétně se jednalo o noviny NÁRODNÍ DEMOKRACIE č. 161, NÁ-
RODNÍ OSVOBOZENÍ č. 195, LIDOVÉ LISTY ročník I., RUDÉ PRÁVO č. 
166, ČESKÉ SLOVO ročník XVII., NAPRAVO č. 64, PRÁVO LIDU č. 166 
ročník XXXVI., VENKOV ročník XX. č. 166, HLAS PRAVDY, ÚŘEDNÍ LIST 
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ č. 161, ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLI-
KA č. 194 ročník CCXLVI, 28. ŘÍJEN a 5 mincí: 1 koruna z roku 1922, 
50 haléřů z roku 1924, 20 haléřů z roku 1924, 10 haléřů z roku 1925 
a 5 haléřů z roku 1925.

O tomto celém procesu byl sepsán konzervační protokol, který 
bude tak, jako samotný nález, uložen ve sbírkách Archivu hlavního 
města Prahy. Součástí konzervačního protokolu je nejen veškerá fo-
todokumentace, popis zásahu, ale i skeny některých totožných titu-
lů novin, které bylo možné v archivu dohledat. Lze si tak nastudovat 
celý obsah novin. Nález bude v ochranném obalu uložen ve spe-
ciálně regulovaných klimatických podmínkách depozitáře Archivu 
hlavního města Prahy ve Sbírce listin – přírůstky IV.

 Eva Tothová, restaurátorka Archivu hl. m. Prahy

Koncem srpna minulého roku přinesl starosta Zbyněk Richter 

Kompaktní tenký bloček v průběhu zásahu (12 titulů novin).

Rozvrstvených 12 titulů novin.

Přijďte mezi nás na naše setkání. Scházíme se vždy první středu v měsíci od 14 hod. v komunitním centru Jako doMa. 
Budete vítáni!   Za seniory Marie Konopová

koMiSe PRo ČinnoST SenioRŮ v dolních PoČeRnicích 
Pořádá v Roce 2023 TyTo ZáJeZdy
23. 5.  kaRlovy vaRy
13. 6.  STeZka v koRUnách STRoMŮ – liPno
11. 7.  SkláRna haRRachov (MUMlavSký vodoPád)
12. 9.  ZáMek kRaTochvíle

odjezdy od úřadu MČ Stará obec 10 v 7:00 hod., z konečné autobusů - ul. Českobrodská v 7:15 hod.
cena každého zájezdu (mimo vstupného) je při přihlášení 100 Kč. Cena nezahrnuje žádný druh pojištění.
Přihlášky: paní Konopová tel. 702 016 010 nebo osobně; také v kadeřnictví v suterénu úřadu MČ u paní Krčálové

klUB dolnoPoČeRnických SenioRŮ Zve 
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Stojí? Proč nám nestojí…

Příští rok vlakem na Depo Hostivař?

Na  úvod musím říci, upřesnit, že se jedná o  bývalý rodinný do-
mek po pí. Polívkové, poblíž mostu přes Rokytku, tedy č.p. 26, kde 
po delší diskuzi vedení naší MČ přijalo většinový názor veřejnosti 
a našich dětí na poptávaný projekt klubovny, resp. volnočasového 
a  sportovního klubu pro děti a  mládež, jakýsi protipól k  č.p. 366, 
kde je naopak úspěšně provozována činnost Komunitního centra 
„Jako doma“ pro naše seniory ve spolupráci s PO naší MČ Oáza. Pro 
informaci uvádím, že vybudování dětského klubu bylo podpořeno 
na jednání 10. veřejného fóra naší MČ, kde získalo od naší veřejnosti 
druhý nejvyšší počet bodů.

Bylo vyvinuto značné úsilí na  zajištění plnění uvedeného zá-
měru, tedy zpracování dokumentace, vydání stavebního povole-
ní, a hlavně získání dotační podpory ze strany HMP. Všichni víme, 
že zajištění financování staveb je jedna z nejtěžších etap každého 
projektu. O to více překvapí, že se najde opakovaná „připomínka“ 
k tolik veřejně prospěšnému záměru od jednoho veřejného činitele. 
Nebráním se věcné kritice, ale zpochybňovat kvalifikaci projektan-
ta, tedy jeho autorizace, namítat nekvalitní jednání stavebního úřa-
du a v neposlední řadě i procesu výběru zhotovitele, je třeba vnímat 

Praha udělala další důležitý krok k zavedení nové linky S61, která spo-
jí Smíchov a Běchovice. Praha 14 poslala k posouzení příslušným úřa-
dům dokumentaci o vlivu na životní prostředí na úpravy stávající trati 
z Malešic do Běchovic, na které mají vyrůst celkem tři nové zastávky: 
Praha-Hostavice, Praha-Jahodnice a Praha-Jiráskova čtvrť.

Vyplývá to ze zveřejněného dokumentu v informačním systému 
EIA. „Počítáme se zavedením nových linek od grafikonu 2024/2025,“ 
potvrdil náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr. 

Linka S61 je součástí plánu na zřízení tan-
genciálních železničních linek po vzoru stáva-
jící linky S49 (Roztoky u Prahy – Praha-Libeň – 
Praha-Hostivař). Výhodou linky S61 je, že bude 
mít zároveň funkci radiální linky pro jižní část 
Prahy 14 směrem na metro A Depo Hostivař.

Cílem projektu je vytvoření železniční lin-
ky S61 po  stávající dvojkolejné nákladní trati 
v  trase Praha-Běchovice – Praha-Hostavice 
– Praha-Jahodnice – Praha-Jiráskova čtvrť – 
Praha-Depo Hostivař – Praha-Zahradní Město 
– Praha-Eden – Praha-Vršovice – Praha-Smí-
chov. Polohy zastávek jsou navrženy taky, aby 
se vzájemně vykrývaly s linkou S1.

Ve fázi 1 by byla zprovozněna linka v úseku 
Praha-Vršovice – Praha-Běchovice v návaznos-
ti na rekonstrukci železniční trati z Prahy-Hos-

jako cíl zastavit stavbu nebo prodloužit realizaci tohoto veřejného 
projektu. Zde musím konstatovat, že současné vedení naší městské 
části tuto kritiku odmítlo a přijalo řešení, které a  to doufáme, ne-
bude mít za  následek další aktivity, které by realizaci stavby opět 
oddálily. 

Ale zpět k úvodu, proč nám stavba nestojí, nepokračuje?
Bohužel stává se to, ale vybraný zhotovitel ACG Real s.r.o. bě-

hem stavby „spadl“ do  insolvence a  soud na  něj vyhlásil koncem 
minulého roku úpadek. Co to znamená?

Nejen přerušení stavby, které vidíme všichni, kdo jdeme kolem, 
ale hlavně to znamená snahu o její co nejrychlejší dokončení.

S  péčí řádného hospodáře jsme povinni nakládat odpovědně 
se svěřeným majetkem, zejména vyčíslit ztráty, které nám vznikly 
a  ty následně uplatnit u  správce konkurzní podstaty. S  jakým vý-
sledkem, nedovedu nyní predikovat, ale s  ohledem na  množství 
přihlášek věřitelů (více jak 100 právnických osob) nebude uplatnění 
našich požadavků asi významné.

Dále je třeba zajistit pokračování stavby, a to opět provedením 
všech úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb, tedy zákona o veřejných za-
kázkách. Co je jisté, že původní soutěžní cena díla se zejména zvýší 
o  dvojcifernou inflaci a  o  náklady na  dokončení stavby. Na  rozdíl 
od jiných věřitelů, je ale situace Dolních Počernic příznivější v tom, 
že dosud vydané finanční prostředky byly proplaceny pouze proti 
provedeným pracím a dodávkám. 

Na závěr musím říci, že tato situace nastala v naší městské části 
poprvé a je velkým přáním všech účastníků, že se již nebude opa-
kovat. Tím se vracím i k úvodu a budu věřit, že koncem roku už č.p. 
26 bude dokončena a  tato stavba bude následně zprovozněna 
ke svému novému účelu a doplní tak přilehlé dětské hřiště a celý 
sportovní areál V Ráji.

 Petr Stránský

tivaře do Prahy-Vršovic a vybudování nových zastávek Praha-Depo 
Hostivař v  provizorní podobě, Praha-Hostavice, Praha-Jahodnice 
a  Praha-Jiráskova čtvrť, dále úpravy v  železniční stanici Praha-Bě-
chovice.

Ve fázi 2 by byl zprovozněn nový terminál Praha-Depo Hostivař, 
ve fázi 3 by linka byla prodloužena do Prahy-Smíchova. Tak se mů-
žeme těšit. 

 Bc. Martin Lněnička, radní
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STaRoU oBchodní STeZkoU Z kolína do PRahy
1. část • Formanská přeprava
Při zpracování článku „krvavá msta Jiřího z kopidlna“ (viz dPZ 
5–6/2022) jsem si uvědomil, jak důležité byly ve  středověku 
obchodní cesty a s nimi nerozlučně spjato spojení formané –ná-
jemní přepravci, kteří ve svých plachtami krytých a koňmi taže-
ných vozech, převáželi zboží nebo korespondenci. Tito dopravci 
zboží představovali velmi důležitý prvek ve středověkém záso-
bování měst a obcí, bez kterého se dost dobře nedokázala tato 
sídla obejít. Tehdejší vládnoucí třída si toho byla dobře vědoma, 
a tuto živnost velmi podporovala. formanské řemeslo bylo ve-
lice výnosné a formané byli považováni za vážené občany. Přes 
dolní Počernice vedla obchodní stezka z kolína a Českého Brodu 
směrem ku Praze. Jako památku na  ni zde máme náš hostinec 
Barborka, který kdysi pravděpodobně býval právě formanskou 
hospodou. Podobná formanská hospoda byla v údolí hrdlořez, 
kde podle historických záznamů vedla obchodní stezka přímo 
před dvůr zmíněného hostince. Měla dvoje vrata – prvními se 
vjíždělo dovnitř, druhými se vyjíždělo ven. Podle vyprávění hos-
tinský při příjezdu hostů a formanů vždy návštěvníky strašil tím, 
že v okolí řádí krvaví loupežníci, takže „Zcela zásadně doporu-
čuje přenocovati zde v tomto mém bezpečném hostinci!“, proto 
o klientelu měl prý stále postaráno.

Původně jsem chtěl psát pouze o historii výše zmíněné staré 
obchodní stezky, která vedla přes naší obec. ovšem při sbírání his-
torických podkladů se mi do rukou dostala řada velmi zajímavých 
článků, ať již o tom, jak fungovaly zmíněné středověké hostince 
a zájezdní krčmy kolem ní, tak i texty vážící se k samotné historii 
formanské dopravy. Proto mé vyprávění bude mít více částí. Za-
čal bych samotnými formany. historik pan Jiří Payne má na svých 
webových stránkách velmi zajímavý článek o  tom, kdo vlastně 
byli formané, který nám po prosbě redakce dPZ dovolil přetisk-
nout, za což mu redakční rada dPZ velmi děkuje. Tak i vy se tedy 
můžete seznámit s těmi, kteří vozili tehdy ve středověku do měst 
a obcí „herinky“, sůl, plátno a mnohé další potřebné věci…

Dva protijedoucí povozy se míjejí. Jeden je nákladní, druhý osobní. 
Forman vlevo má modrý kabát. Oba jsou doprovázeny ozbrojeným 
doprovodem, osobní povoz řídí ozbrojenec a doprovází jej dokonce 
jeden jezdec. Místo, kde je mokřina, je částečně vyspraveno dřevem. 
Ozbrojenci pomáhají, je-li vůz v bahně. Oba povozy mají široká kola 
podle předpisu. Vedle cesty je ještě pěšina pro poutníky a vandrovníky. 
V dáli u cesty je u mostu tvrz – částečně opevněná zemědělská used-
lost. Vpravo od cesty je kamenný kříž.

h
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Města i  vesnice udržovaly od  středověku (od  14. století) obchodní 
kontakty a  právě formanské vozy zajišťovaly přepravu potřebného 
zboží. Od  14. století zajišťovali přepravu „vectores“ (lat. vozkové), 
od 15. století formané. Kvůli této dálkové přepravě se začaly budovat 
a udržovat zemské stezky (dnes si pod pojmem stezka představíme 
pěšinu, tehdy slovo označovalo vozovou cestu) a později od polovi-
ny 18. století zpevněné silnice. Například Karel IV. vydal v roce 1361 
nařízení, že se mají vymýtit obě strany silnic na  vzdálenost „co by 
kamenem dohodil“ kvůli zlepšení bezpečnosti z hlediska možného 
přepadení cestujících. V roce 1578 se vymýcení rozšiřovalo na „šířku 
lesního provazce“, tj. asi 32 metrů. Od 18. století o povrch vozovky 
pečovali cestáři. Cesta byla vydlážděna velkými plochými kameny, 
které se zasypaly štěrkem a  pískem. Následovala další vrstva men-
ších kamenů zasypaná hrubým pískem. Odvodnění zajišťovaly pří-
kopy podél cesty a  na  nebezpečných místech se budovaly opěrné 
a ochranné kamenné zdi a podél cesty se stavěly patníky. Na vnějším 
okraji příkopu se sázely ovocné stromy. Předpis určoval šířku silnice 
– 4 sáhy tj. 7,6 m, později 7 sáhů tj. 13,3 metrů. Stanovena byla šířka 
příkopů i vzdálenost stromů v alejích.

V dobách, než vznikla při cestách síť zájezdních hostinců, míva-
li formané vlastní proviant a večer skupina formanů přistavila vozy 
do kruhu a koně zavedli dovnitř. Mívali společnou večerní modlitbu. 
Spali u  svých vozů, v  noci se střídali na  stráži. Každý forman míval 
zbraně, šavle, později i pušky, v případě nočního přepadení se bránili 
společně za vozovou hradbou.

Nájemní forman směl přepravovat zboží jen po  stanovené tra-
se a nesměl se od ní odchýlit. Venkovský forman přepravoval nákla-
dy jen na území domovského panství do vzdálenosti tří až pěti mil. 
K provozování formanské živnosti potřeboval souhlas pána.

Zemský forman prováděl přepravu (povoznictví) bez omeze-
ní a to i přes hranice. Zemským formanem se mohla proto stát jen 
svobodná osoba, která nebyla vázána robotní povinností. Přeprava 
zboží běžně fungovala do Vídně (11–12 dní), do Lince, do Krakova, 
do  Pešti, do  Norimberka, do  Drážďan, do  Mnichova. Přepravovali 
plátno, bavlnu, víno, obilí, luštěniny, tabák, olej, lihoviny, ryby, suro-
viny (olovo, stříbro, měď, kujné železo), nářadí, nástroje a koloniální 
zboží pro osadníky, ale třeba i nábytek.

České slovo „forman“ pochází z  německého „fuhrmann“, někdy 
se zemským formanům říkalo také „lantkočí“ nebo krátce „kočo-
vé“. Slova „kočí“ a „kočár“ pocházejí z názvu uherské vesnice „Kocs“ 
(70 km západně od Budapešti), kde byla významná přepřahací stani-
ce na trati z Pešti přes Bratislavou do Vídně. Formanskou živnost re-
gulovaly formanské cechy, které určovaly technické požadavky, ceny 
za přepravu, pravidla bezpečnosti apod. V roce 1788 bylo formanské 
řemeslo prohlášeno za volnou živnost.

Formané nosili tmavý svrchní soukenný kabátec pytlovitého stři-
hu bez límce, který někdy míval na ramenou či kolem výstřihu vyší-
vané zdobení. Pod kabátem mívali modrou svrchní halenu s mosaz-

FoRMaNSKá PříSaHa
Přísahám Bohu, že majetek, který je mi svěřen k  přepravě, povezu 
za spravedlivou odměnu, věrně jej uchovám a poctivě předám, ani 
část nenechám zbloudit či nedovezu jinam, než je mi uloženo, co je 
mi svěřeno v  penězích a  směnkách vrátím poctivě a  bez podvodu, 
a ve všem budu jednat jako poctivý, spravedlivý a věrný povozník.
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K přepravě drobnějších a cenných 
předmětů se používaly mimo jiné 

kované truhly, umístěné pod povozem, 
takže byly kdykoli přístupné, aniž by se 

musel otevírat náklad.

nými knofl íky. Pod ní světle modrou plátěnou kazajku (halenu), která 
bývala odhalená v letním horku. Dále vysoké kožené shrnovací boty 
se silnou podrážkou podbité mnoha hřeby, boty sahaly pod kolena, 
ale daly se vyhrnout až na stehna. Dlouhé tmavě modré punčochy 
měli překryté světlými kamašemi, které překrývaly svrchní okraj bot 
proti prachu. Nosívali černé nebo hnědé kožené, jelenicové kalho-
ty (ty se nazývaly „koženky“) nebo někdy plstěné kalhoty. Pod pláš-
těm měli kovaný uzamykatelný opasek, ve kterém převáželi peníze, 
dopisy a cennosti. Na hlavě tmavý kulatý plstěný klobouk s širokou 
krempou, případně pod kloboukem zejména v zimě ještě sametovou 
čepičku přes uši. Forman neodkládal dýmku (přezdívanou „ohýbač-
ka“) a dlouhý bič.

Koně na některých místech neutáhli náklad do prudkého kopce 
a formané museli spoléhat na tzv. „přípřež“ (další třetí pár koní zapřa-
žený před povoz). Na takových místech prosperovaly hospody, pro-
tože na  překonání obtížného úseku se někdy muselo čekat (pozn.: 
to je případ zmíněného hostince v  Hrdlořezech, který byl u  úpatí 
nepříjemného stoupání nahoru, tedy až tam, kde je dnes konečná 
tramvaje „Spojovací“). Venkovští sedláci chovali koně, které prona-
jímali kolemjedoucím formanům jako přípřež, někdy je zapůjčovali 
i na velké vzdálenosti.

Formané zprostředkovávali nejen přepravu zboží, ale i  přenos 
informací. Nocovali v  zájezdních hostincích, kde mohli obstarat 
i všechno potřebné pro koně a kde mohli dostat i nocleh, jídlo a pití. 
Zájezdní hostinec míval velkou místnost s  lavicemi, židlemi a  sto-
ly, do  které byl přímý vstup ze stájí. Zvenku byl samostatný vchod 
do stájí a do hostince. Po příjezdu do hostince, to bývalo mezi sed-
mou a  osmou večer, po  ohlášení se vrátnému se napřed postaral 
o koně. Zájezdní hospody mívaly konírny pro desítky koní, stodoly, 
sýpky a seníky. Seno mívaly hospody z vlastních pozemků, oves se 
nakupoval. Za ustájení se platilo, stejně tak za krmivo. Formané spá-
vali v hospodě na zemi na seně, přikrývali se houněmi. V hostinci bý-
val prostor určený pro sušení oděvů a plachet. Po večerech při dob-
rém jídle a pivu posbírali novinky od všech ostatních formanů, takže 
zase naopak když někam přijeli, byli dotazováni na čerstvé informa-
ce. Jak se rozneslo po obci, že forman je doma, scházeli se sousedé 

nejen ho přivítat, ale hlavně vyslechnout jeho zkušenosti ze světa. 
Novin tenkráte nebylo, proto se vyprávění formanů těšilo velké po-
zornosti a oblibě. Formané vyprávěli často i všelijaké podivné příbě-
hy, zejména o tom, jak nějaká síla způsobila, že koně přirostli k zemi, 
nebo o jiných překážkách, proč nemohli jet a co to způsobilo. Podél 
formanských cest vznikaly formanské stanice, rozsáhlé hospody, po-
skytující stáje a chlévy. Formanské hospody se poznají podle toho, 
že mívaly průjezdný dvůr – jedny vrata pro vjezd a druhá vrata pro 
výjezd – aby se vozy nemusely otáčet. Protože se do dvora hospody 
dalo zajet s celým povozem, nazývaly se „zájezdní hostince“. Dvůr se 
z  bezpečnostních důvodů na  noc uzavíral. Oproti běžným šenkům 
(„krčmám“), kam chodili chalupníci, zájezdní hospody poskytovaly 
nadstandardní služby, které si formané mohli dovolit. Zájezdní hosti-
nec byl velice výnosnou živností.

Forman začínal den v  jednu hodinu v  noci. Nakrmil koně, hře-
belcoval je, provedl drobnou údržbu povozu. Kolem třetí hodiny už 
býval na cestě. Ve městech na zemských silnicích vznikaly významné 
trhy, na kterých se dovezené zboží prodávalo. V zájezdních hospo-
dách i v běžných krčmách se zpravidla uzavíraly obchody. Formané 
se tak stávali i obchodníky.

Po cestě platil forman na některých místech mýtné a clo, tržní po-
platky vybírala také města. Péče o cesty spadala do určité vzdálenosti 
do odpovědnosti měst, v lese za cesty odpovídal vlastník. V dávných 
dobách byly cesty jen obtížně sjízdné za použití vícero silných koňů, 
a to i po rovině. Později se ukázalo, že vysoké náklady spojené s vý-
stavbou a  údržbou zpevněných cest se vyplácejí, protože přinášejí 
úspory jak hospodářstvím, tak řemeslníkům a lesníkům.

Forman se musel po  cestě postarat o  údržbu vozu a  pečovat 
o koně. Co mohl, opravil si sám. Míval s sebou nejpotřebnější nástro-
je na opravy, vozíval s sebou dratev, jehlu a šídlo, aby mohl opravit 
postroje, plachty i boty. Vedle formanských hospod bývala kovárna, 
poskytující „opravárenský“ servis koňům a vozům, případně také ko-
lářství. Nakládalo se volné zboží nebo okované truhly se zámkem. 
Náklad se překryl rohožemi, upevnil lany a přetáhnul hrubou plátě-
nou plachtou.

Formanská živnost měla svá rizika – na některých místech přepa-
dali lapkové, proto jezdili formané pospolu a někdy si dokonce pla-
tili ozbrojenou ochranu například z řad vojenských veteránů. Mnohý 
z formanů se nevrátil a byl pohřben daleko od rodného kraje. Povozy 
byly v noci chráněny v uzavřených dvorech obehnaných zdí proti zlo-
dějům, nocovat ve volné krajině bývalo nebezpečné.

Forman přepravoval nejenom náklad, ale i dopisy, peněžní zásil-
ky, balíky. Příležitostně svezl i cestující osoby.

Několikrát do roka přijeli formani domů na krátký oddech, aby 
uviděli rodinu a hospodářství, o které za jejich nepřítomnosti pečo-
valy ženy. V těžkém okovaném koženém opasku se zámkem přinášeli 
značné výdělky.

Od poloviny 19. století začalo formanské řemeslo upadat v dů-
sledku budování koněspřežky a železnice. Namísto přeshraniční do-
pravy sloužily pak povozy k místní přepravě.

Toliko vyprávění o formanech. V dalším pokračování si budeme 
povídat o tom, jak to fungovalo ve středověkých krčmách a hostin-
cích.

Za  článek o  formanech, včetně obrazového doprovodu, velmi děkuje 
redakční rada DPZ jeho autorovi panu Jiřímu Paynovi (úvod k článku 
Martin Šíla).

Na obraze Johanna Adama Kleina (1792–1875) vidíme šestispřeží 
ve vesnici Buch v Bavorsku. Forman jede na tzv. podsedním koni 
vlevo vzadu, na voze je zavěšena plechová lucerna a brzdný klín 
zvaný „šub“. Ne zcela obvyklý je vozka vpředu, mohla to být výpomoc, 
přípřež, nebo pomocný povozník. Vzadu zavěšené síto sloužilo k pro-
sívání ovsa. Náklad je proti dešti krytý doškovou krytinou a plachtou, 
musel být cenný a neobvykle těžký, když na něj potřebovali tři páry 
koní. Dům za vozem je patrně hostinec, podle reklamního poutače. 
Před hostincem mládenec uklízí dřevěný žlab („jesle“) pro krmení koní 
Kompozici doplňuje kožený formanský bič. 
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ohlédnutí za adventním zastavením
V předvánočním shonu jsme již tradičně na sklonku loňského roku 
uspořádali Adventní zastavení, které již krátce po poledni začalo far-
mářskými trhy v prostoru mezi úřadem, infocentrem a komunitním 
centrem. Nezvykle bohatá sněhová nadílka nám předem vykouzlila 
ty správné vánoční kulisy a vše tak bylo připraveno a nachystáno 
k začátku rozmanitého odpoledního programu.

Kromě zahřátí a  uspokojení chuťových buněk medovinou, 
svařákem, trdlem či rybí polévkou od  starosty (výborně ji uvařila 
Restaurace Na  Kempu ) bylo možné si udělat radost koupí vý-
robků z keramiky, medem od místního včelaře Petra Bačáka, svíč-
kami z včelího vosku a dalšími vánočními dekoracemi a dárky ne-
jen od trhovců, ale také od šikovných dam z komunitního centra, 
a v zámeckém parku také od dětí a  jejich vychovatelů z dětského 
domova.

Program skvěle doplnila oblíbená výstava vánočních vláčků 
z LEGA pod taktovkou Martina Šíly, dále vyhlášení výtvarné soutě-
že „Namaluj vánoční přání“, výstava betlémů s poutavým výkladem 
Mirky Šílové a ukázka pečení cukroví v muzeu s ochutnávkou. Han-
ka Králová s Ivankou nestíhaly ani dávat plechy do trouby, protože 
vůně čerstvě upečených rohlíčků lákala neustále další malé i  vel-
ké ochutnávače. Pan Trapek z  Úval přivezl na  ukázku vyřezávaný 
dřevěný betlém a  předváděl návštěvníkům výrobu fi gurek přímo 
na  místě. Na  dvoře před muzeem se pouštěly lodičky se svíčkou, 
v kovovém kotli praskal oheň, děti si zapalovaly prskavky a „pošťák 
Michal“ razítkoval Andělskou poštu speciálním vánočním razítkem. 
Příjemnou atmosféru po  celé odpoledne navozovalo svým živým 
vystoupením hudební uskupení Jazzota trio.

V  17.00 nastalo vyvrcholení akce průvodem Tří králů a  jejich 
doprovodu zámeckým parkem do  Betlému k  Josefovi, Marii a  Je-
žíškovi. Trochu nás zaskočilo, když místo objednané slavnostní 
hudby k průvodu, vycházejícímu z brány, hudebníci spustili zvesela 
„Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas…“, ale podařilo se s nimi 
narychlo domluvit změnu a na místo již průvod přicházel za zvu-
ků „Ave Maria“ a  dalších trochu vážnějších skladeb. Když se celý 
průvod postupně poklonil Ježíškovi a  předal přinesené dary, za-
zpívaly nám krásné vánoční písně děti z pěveckého sboru Rokytka 
s klávesovým doprovodem jejich sbormistryně Andrey Čančarové. 
Na závěr se pak opět přidali hudebníci se zpěvačkou z Jazzota trio 
a skladbou „Narodil se Kristus Pán“ v nás všech naladili tu pravou 
vánoční náladu.

Množství návštěvníků nezáviselo ani tak na  mrazivém počasí 
a slibovaných sněhových vločkách, jako spíš na velké nemocnosti, 
která řádila už asi týden předem v celé republice. I když jsme napjali 
veškeré síly k propagaci akce, toto nelze ovlivnit a předjímat a před-
chozí slova jen potvrzovala skutečnost, že pro odměny za soutěž si 
přišly jen asi tři děti a jedna maminka v zastoupení, takže jsme další 
obdarovávali v infocentru ještě v průběhu ledna. I tak se díky všem 
organizátorům a zúčastněným akce vydařila a radost jsme, doufám, 
udělali i  předáním vybraného dobrovolného vstupného Dětské-
mu domovu, které doplnilo jejich vánoční sbírku na trzích v parku. 
Děkuji tímto všem pomocníkům a sponzorům, zejména Coca-Cole 
za nealko nápoje a Nakladatelství KAZDA za knihy do slosování.

 Markéta Brožová za Oázu Dolní Počernice
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Zničení našeho betlému
Jsou věci, nad kterými zůstává rozum stát. Naše městská část ve  spolupráci 
s  Oázou každý rok staví kulisy betlému pro potěchu našich obyvatel, hlavně 
dětí, zkrátka pro radost všech návštěvníků našeho parku. Je to taková hezká při-
pomínka Vánoc, svátků pohody, míru, klidu a vzájemné tolerance. Letošní bet-
lém však bohužel skončil špatně – někdy kolem 27. 12. 2022 nám kdosi ukradl 
z jesliček malého Ježíška i s jeho bleděmodrou dekou a po Novém roce techničtí 
pracovníci našeho úřadu zjistili, že další vandalové znectili hlavu panny Marie 
a svatého Josefa tím, že jim buď jejich hlavy upálili, nebo ukopli (ta devastace 
byla totiž tak velká, že nešlo ani přesně zjistit způsob poničení). V podstatě se 
teď celý náš betlém musí nechat vyrobit znovu, což ještě zvážíme, zda to vůbec 
má smysl a nezůstaneme jen u toho „živého“ v den akce Adventní zastavení.

Ať už to udělal kdokoliv, tak by se za tento svůj čin měl hluboce zastydět, a já věřím, že ten čert Uriáš, ten, co zapisuje hříchy do tlus-
té knihy tam u nebeské brány, tak viníky už má pěkně zapsané a časem je určitě potrestá. Ale než k tomu dojde, je třeba, abychom my 
všichni nebyli lhostejní... Pokud nějaké podobné chování uvidíte, stačí opravdu vytočit číslo buď městské, nebo státní policie, a na ni-
čení, či devastaci městského majetku okamžitě upozornit. Vždyť veškeré opravy jdou z peněz nás všech! 

 Martin Šíla
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Masopustní průvod s veselicí
Celý týden před masopustní sobotou jsme bedlivě sledovali počasí a  přáli si 
(jako ostatně pokaždé), aby se nám předpovídaný déšť a vítr obloukem vyhnul. 
Povedlo se, během průvodu se na nás sneslo jen několik kapek a vítr si s našimi 
oděvy sice pohrával celou dobu a strašil hvízdáním ve větvích stromů, ale nako-
nec si odnesl jen pár stužek z krepáku a rozkutálel po cestě klobouky některých 
maškar… Vlastně jedno číslo, které však zůstalo bez většiny diváků, se mu po-
vedlo dokonale: Ivance z ruky vytrhl hromadu připravených lístků na občerstve-
ní a rozesel je po celém dvoře Českého statku. Za takové eskamotérské číslo by 
se nemusel stydět ani profesionální kouzelník :-)

Maškary se shromáždily před druhou hodinou mezi infocentrem a komunit-
ním centrem. Už tady všechny vítala vůně čerstvě napečených koblížků od Ivan-
ky a další dobroty, které nachystala Uli a Káťa. Pronobus Havran masopustníky 
přivítal, kapela Vrzavá Suzy a  jejich kolegové ze sboru Zpívánky pro dospělé 
naladili nástroje, přichystali si hlasivky a už se mohlo vyjít k čp.10, kde staros-
ta obrazně předal po dobu tohoto odpoledne vládu nad Dolními Počernicemi 
do rukou pronoba. Zde se též nabízely výborné koláčky, mandarinky, bonbony 
a různé pití pro zahřátí, které přichystal Michal z ÚMČ a dámy z čp.10 a okolí. Prů-
vod pak pokračoval do dalších tradičních zastávek v čele s koňmi z Jezdeckého 
klubu Počin, následovanými pronobem s  mažoretkami, nezbytným kočárkem 
s medvídětem a jeho sličnou a obětavou vůdkyní, policajty se šatlavou a velkým 
medvědem, hudebníky a  skoro dvěma stovkami dalších rozmanitých maškar. 
K vidění byli piráti, roboti, různá zvířátka a postavy z pohádek, indiáni a také tře-
ba popcorn. Výběr těch nejlepších masek po konci průvodu pak byl ohromně 
těžký jako vždy… Každá maska a  její nositel si zaslouží obdiv a přináší radost 
všem okolo i jim samotným. Odměnou všem maškarám byl kromě sladkostí také 
vynikající guláš (popř. párek) připravený v kuchyni na Českém statku.

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům, organizátorům, pomocníkům 
a hlavně také vstřícným společnostem na jednotlivých zastávkách a jejich před-
stavitelům či zástupcům, kteří přichystali rozmanitou spoustu občerstvení pro 
masopustníky, obětovali výkupné a  zatančili si pro radost. Byli to: Oáza Dolní 
Počernice, KC Jako doma, ÚMČ a dámy z čp. 10 a okolí, Dětský domov, Fara, Re-
staurace Na Kempu, Léta Páně, Rang De Bassanti, Svornost, Český statek a pár 
těch, které jsme nečekaně „přepadli“ cestou . Děkujeme též společnosti BEA 
za bonbony, lízátka a další sladkosti pro děti. Velkou pochvalu si za svůj obdi-
vuhodný výkon zaslouží též hudebníci, kteří neúnavně hráli od dvou hodin až 
skoro do desáté večer. Jejich repertoár přímo vybízel k tanci a mnoho tanečníků 
této nabídky s potěšením využilo…

 Markéta Brožová za Oázu Dolní Počernice
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oáZa má (staro)novou ředitelku 
Příspěvková organizace OÁZA Dolní Počernice se po  svém zalo-
žení potýkala s mnoha překážkami. Nejprve Covid a omezení akcí 
s velmi svízelnými možnostmi pro pořádání de facto čehokoli. Se 
všemi těmito nástrahami se pracovníci OÁZY vypořádali se ctí, s tou 
poslední - úmrtím tehdejšího ředitele Mgr. Tomáše Krále - se však 
většina z nás těžko vyrovnává dodnes. 

Markéta Brožová vzápětí naskočila do pomalu se rozjíždějícího 
vlaku. Jako prozatímní ředitelka v souběhu se svou funkcí na ÚMČ 

dolnoPoČeRnickÉ kUlTURní a infoRMaČní cenTRUM pořádá
 STARÁ OBEC 6, 190 12 PRAHA 9 - DOLNÍ POČERNICE,   TEL.: 281 865 754,   WWW.OAZADOPO.CZ

PřiPRavUJeMe: VÝSTAVY A VERNISÁŽE, VÝUKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, DNY JAPONSKÉ KULTURY

ZMĚna PRoGRaMU vyhRaZena, sledujte fB

MĚSíc daTUM ČaS akce

ÚNOR
18. 2. sobota 13.30 – 19.30 MASOPUST (průvod a veselice)

28. 2. úterý 18.00 – 20.00 BESEDA (MUDr. Pavel Bém)

BŘEZEN 26. 3. neděle 13.00 – 17.00 VELIKONOČNÍ INSPIRACE a MORANA

DUBEN 21. – 22. 4. Pá–So DEN ZEMĚ a UKLIĎME ČESKO

KVĚTEN 30. 5. úterý 19.00 – 22.00 SVÁTEK SOUSEDŮ

ČERVEN

4. 6. neděle 13.00 – 17.00 DEN DĚTÍ

15. 6. čtvrtek 18.30 – 23.30 LETNÍ KINO – INDIÁNI (předprogram)

24. 6. sobota 14.00 – 18.00 DEN SENIORŮ

ZÁŘÍ

14. 9. čtvrtek KONCERT V PARKU

16. 9. sobota BABÍ LÉTO

24. 9. neděle MEMORIÁL TOMÁŠE KRÁLE

ŘÍJEN
8. 10. neděle CYKLOHRÁTKY

17. 10. úterý 19.00 – 21.30 KONCERT - VĚRA MARTINOVÁ

LISTOPAD 14. 11. úterý 19.00 – 21.30 KONCERT

PROSINEC

1. 12. pátek 15.00 – 19.00 MIKULÁŠSKÁ

3. 12. neděle 9.30 – 13.30 VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

22. 12. pátek 14.00 – 18.00 ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

opravdu neměla začátky jednoduché. Postupem času s  přibývají-
cími akcemi začala sbírat zkušenosti, ale také pochvaly od občanů 
ale i samosprávy. O to lehčí byla volba ji jmenovat do této funkce 
s definitivou na jeden rok.

Rád bych jí popřál spoustu sil, pevných nervů, invenci, svědo-
mitý kolektiv spolupracovníků, a hlavně spokojené účastníky plá-
novaných akcí.

 MUDr. Pavel Boček, zástupce starosty
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co se děje v kc Jako doMa
na jaro chystáme vernisáž nové výstavy, těšit se můžete i na de-
gustaci vín a vinných výrobků, spojenou se zahradní slavnos-
tí… Rozjíždí se nové kurzy – TRÉnink PaMĚTi a keRaMika.

Vernisáž výstavy „SPolU TvořiT i žíT“ proběhne 16. března v 17.00 ho-
din. Máme tu čest nahlédnout do tvorby manželského páru Kolářových, 
našich sousedů a uznávaných umělců. Tapisérie Iris Kolářové a grafi ky Mi-
loslava Koláře si u nás můžete prohlédnout do května 2023. Nenechte si 
ujít nezapomenutelný kulturní zážitek.

24. května nám manželé Bartoníkovi představí své rodinné vinařství. vi-
nařství Bartoník vyrábí nejen výborné víno, ale za pozornost stojí i by-
linkové nebo ovocné sirupy a lahodné vinné mošty. Manželé Bartoníkovi 
nás již navštívili v září 2022 a produkty jejich vinařství měly velký úspěch.

Podařilo se mi najít lektorku a otevřít nový kurz „TRÉnování PaMĚTi“. 
Paní Bc.  alena košťáková je certifi kovaný lektor/terapeut, zaměřený 
na mezilidské a rodinné vztahy. Povede kurz 1x za čtrnáct dní v úterý. Tato 
kognitivní rehabilitace mozku je vhodná nejen pro starší ročníky, ale také 
pro lidi po úrazech mozku anebo mozkových příhodách.

Kurz keramiky pro věkovou kategorii 6–99 let v  pondělí večer je určen 
pro tvořivé lidi. Ideální aktivita pro rodiče a děti. Příležitost naučit se něco 
nového, nebo strávit se svým potomkem plnohodnotný čas. Obohatit své 
vzájemné vztahy. Zkušená lektorka Jiřina Kachlon se na vás moc těší.

Keramika určená pro tvořivé děti školního věku 9–12 let (běží v  pátek 
od 13.45 hod) je již plně obsazena, a proto lektorka Helena Krasulová ote-
vřela ještě jednu lekci od 15.00 hod a stále máme volná místa. :-)

Chci poděkovat našim starším holkám a klukům (seniorům :-)), díky jejichž 
přispění byly prosincové předvánoční akce bohatší a  zábavnější. Svými 
stánky a  svojí tvorbou přispěli k  vánoční atmosféře a  rozzářili KC Jako 
Doma pěknou výzdobou. Vytvořili „ANDĚLA PŘÁNÍ“, který zdobil špejchar 
na  našem dvorku celý prosinec při Mikulášském i  Adventním zastavení. 
Nepolevili, a z jara se přidali k přípravám Masopustního průvodu po Dol-
ních Počernicích. Vylepšená šatlava o nové plastiky uvězněných padouchů 
vás určitě zaujala. Kurz Výtvarného tvoření pro seniory, který u nás probíhá 
v pondělí odpoledne, je plný tvořivých lidí. Vždy rádi a ochotně pomohou 
s výzdobou.

Je hezké, jak se aktivity v naší městské části propojují a spolupráce úřa-
du MČ Dolní Počernice, příspěvkové organizace OÁZA a našeho KC Jako 
Doma, tvoří příjemné místo pro aktivní odpočinek a kulturní vyžití.

Vše najdete na www.kcjakodoma.cz
Při návštěvě našeho webu se nezapomeňte zaregistrovat 

k odebírání novinek, ať vám nic neujde :-)

Zdeňka Čápová – vedoucí komunitního centra 
Jako Doma
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Při návštěvě našeho webu se nezapomeňte zaregistrovat 
k odebírání novinek, ať vám nic neujde :-)

Zdeňka Čápová
Jako Doma
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co se děje v kc Jako doMa Z Prahy do Brém a zpět do dolních Počernic
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domek téměř na okraji dolních Počernic obrostlý popínavou rostlinou působí zvenku jako malá, trochu zapomenutá 
chaloupka z mechu a kapradí. Uvnitř vás však překvapí prostorné, vzdušné, elegantně zařízené prostory, otevřené vel-
kými okny do nádherné zahrady v anglickém stylu. Mne tam ale také čekal pozoruhodný manželský pár dvou výtvar-
ných umělců – manželů iris a Miloslava kolářových. Jejich bydlení mne úplně nadchlo, protože nádherně kombinuje ně-
kolik stylů, které mám velmi rád a s nimiž si spojuji své dětství. Usadili mne do obývacího pokoje jako z francouzského 
filmu ze 70. let, kde na jedné stěně visely litografie pana Miloslava, další dvě stěny zdobily textilní obrazy paní iris. Ještě 
než jsem zapnul diktafon, věděl jsem, že ukončit tento rozhovor bude velmi náročné, protože vše, co mne obklopovalo, 
vybízelo k mnoha otázkám a dávalo tušit, že rozhovor bude moji zvídavost spíše dráždit než uspokojovat.

TVFJH: Takový domek a takovou zahradu jsem v Dolních Počer-
nicích ještě neviděl. Připadá mi to, jako bych se najednou ocitl 
úplně v jiném světě. Jak je to s vámi. od kdy do Dolních Počernic 
patříte? Tady to nevypadá, že sedíme v rodném domku některého 
z vás.

iris kolářová: Nejsme z  Dolních Počernic ani jeden. Tenhle dům 
kdysi patřil mojí babičce a já jsem sem jezdila na prázdniny z Prahy 
7, kde jsem bydlela. No a teprve v roce 1971 jsme se sem s manže-
lem nastěhovali.

Miloslav kolář: Ano, to bylo až po návratu z Německa, kdy jsme se 
sem nastěhovali.

TVFJH: Tušil jsem to, ale pojďme tedy postupovat chronologicky. 
Povíte mi něco o svých studiích a výtvarných začátcích?

Mk: Já jsem hrozně neměl rád matematiku. Takže když jsem ukon-
čil osmou třídu, kterou tehdy končila základní škola, zasekl jsem se 
a  řekl jsem rodičům, že na  žádnou další školu studovat nepůjdu, 
a šel jsem na učňák studovat tříletý obor aranžér. Učili jsme se rok 
mimo Prahu a  další dva roky byla už hlavně praxe. Docela se mi 
dařilo a vyhrával jsem různé soutěže za pěkně zpracované výlohy. 
Dokonce jsem jednou za odměnu, jako nejlepší učeň, byl s jinými 
nejlepšími učni z celé republiky ubytován na Václavském náměstí. 
To byla legrace. Tam jsem tehdy sbalil jednu Slovenku a vzal jsem ji 
do ZOO…

ik: Nech toho, povídej o tvorbě!

Mk: No ano. Ten učňák měl své výhody i nevýhody. Pozitivní bylo, 
že si mne tam už tehdy všiml ředitel toho učňáku, který později dě-
lal ředitele Merkuru, kam mě vzal po návratu z Německa. Nevýhoda 
byla, že jsem musel jít na dva roky na vojnu. A po vojně už jsem šel 
na Střední uměleckou školu Václava Hollara na Vinohradech, která 
v podstatě navazovala. Do toho přišel rok 1968 a  jeden kamarád, 
který žil v Německu, mi psal, ať tam přijedu, že mi tam zařídí práci. 
Stáli jsme tedy před rozhodnutím – buď počkat až dokončím školu, 
nebo odjet. Rozhodli jsme se to risknout a počkat ještě rok, ale v de-
větašedesátém jsme se zase museli rozhodnout. Buď půjdu ještě 
na  Umprum, nebo pojedeme do  toho Německa. To už jsme měli 
dceru, musel jsem rodinu nějak živit, což by při studiu asi nebylo 
možné, tak jsme se rozhodli pro Německo. Koupil jsem starou Ae-
rovku, kterou jsem krásně opravil, naložili jsme basu piv, na ni po-
ložili malou dcerku a vyjeli. Cesta do Brém nám trvala od pondělí 
do pátku, ale přes různá dobrodružství jsme tam nakonec dorazili. 
Kamarád nás ubytoval u sebe. Měli s manželkou dvě děti, my jed-
no, takže nás takhle bydlelo sedm v jedné místnosti v utečeneckém 
lágru. Jejich a naše dcery od sebe byly jen dva měsíce, tak tam spa-
ly nožičkami proti sobě v jednom kočárku jako v postýlce. A hned 
druhý den si kamarád vzal dovolenou a  vydal se mnou obcházet 
firmy, kde by mne mohli jako grafika zaměstnat. Nedařilo se nám 
nikde uspět, přestože moje práce, které jsem pod střechou Aerovky 
přivezl ve velkých deskách, se jim většinou moc líbily. Problém byl, 
že jsem neuměl vůbec německy. Všude mi říkali: „Máte to pěkné, ale 

naučte se německy.“ Už jsem to chtěl vzdát a vrátit se do Českoslo-
venska. Až úplně poslední nadějí byla jistá firma Werbelicht, která 
se specializovala na světelnou reklamu a jako jakousi přidruženou 
činnost měla reklamní grafiku. Majitel byl původem Polák, který 
v Německu také začínal s prázdnými kapsami, tak měl pro mne po-
chopení a přijal mne. A hned pro mne měl zakázku. Rozuměl jsem 
jen, že je to pro firmu Laube Pelze, ale potvrdil jsem mu, že rozu-
mím. Pak jsem si rychle vyhledal ve slovníku, že to asi budou nějaké 
kožichy, a už jsem pracoval. Tak to byla moje první zakázka.

ik: Já jsem se narodila v roce 1944. Absolvovala jsem Střední umě-
leckoprůmyslovou školu v Praze. Ale dlouho jsem se tvorbě nevě-
novala, protože jsem byla doma s dětmi. Začala jsem více tvořit až 
po návratu z toho Německa.

TVFJH: Takže vy jste do Německa neodjížděli s tím, že tam zůsta-
nete?

ik: Nechávali jsme to otevřené s tím, že spíš ne. Ani jsme si nikdy 
nepožádali o azyl. No a po asi roce a půl jsme se dozvěděli, že ma-
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minka už se nemůže starat tady o ten dům a že by 
mohl být obsazen.

Mk: A moje sestra dělala sekretářku náměstka mi-
nistra financí. Volala mi tehdy, že jí řekli, že když se 
její bratr z  emigrace nevrátí, o  místo přijde. Nijak 
na mne nenaléhala, ale oznámila mi, že to tak je. 
Tak jsme se rozhodli se vrátit. Tady už nám málem 
dům obsadili, už měli domluveno, že tu bude byd-
let nějaký soudruh, který se vrátil z velvyslanectví 
v Moskvě. Napsali jsme tehdy dopis Husákovi, že 
jsme se vrátili a že nás nechtějí pustit do vlastního domu. 
Nějaký jeho asistent nám odepsal, že už to zařídili, a pokud nás sem 
majitelka – což byla manželky matka – ubytuje, můžeme tu bydlet. 
Tady to ale bylo v  dezolátním stavu, protože předchozí nájemník 
o  to vůbec nedbal. Sundal jsem tedy koženou bundu, co jsem si 
přivezl z Německa, a pustil se hned do rekonstrukce … a za  těch 
více než padesát let jsem tady vybudoval to, co vidíte.

TVFJH: Zmínil jste se, že po návratu z Německa vás přijal bývalý 
ředitel učňovského střediska do Merkuru.

Mk: Ano, psal jsem mu už z Brém, že se budu vracet a že bych měl 
zájem pracovat v  jeho ateliéru v  reklamním a  propagačním pod-
niku Merkur, kde byl tehdy ředitelem. Byl to komunista, ale slušný 
člověk. Přestože věděl, jak se věci mají, zariskoval a odepsal mi ještě 
do Brém, že mě samozřejmě přijme, protože mě zná a ví, co umím. 
No a prošlo mu to. V Merkuru jsem pak pracoval první tři roky, než 
jsem si nasbíral dost kontaktů, abych mohl pracovat sám na sebe. 
Dělali jsme tam tehdy různé plakáty pro Pragokoncert, Palác kul-
tury (dnešní Kongresové centrum – pozn. aut.), ale třeba i pro Che-
mapol, různé výstavy, konference, vědecké časopisy a  podobně. 
Z Německa jsem si přivezl takový malý kompresorek a byl jsem pak 
snad prvním, kdo tady používal airbrush. Tehdy to byla všechno 
ruční práce, ne jako dnes, kdy se to celé tvoří v počítači. Třeba i růz-
né písmo a fonty – to vše se muselo kreslit ručně. Hodně jsem pak 
dělal třeba kalendáře a plakáty pro Chemapol, z nichž za jeden jsem 
dostal ocenění plakát roku. Také jsem dlouhá léta spolupracoval 
s časopisem Respharma. To bylo velmi zajímavé, protože to je ča-
sopis, který se věnuje farmacii, do které – stejně jako do té chemie 
– jsem se já snažil zapracovat určitou poetiku. Vznikla tak spousta 
obálek vždy podle zaměření toho kterého čísla. Spolupracoval jsem 
i s dalšími odbornými a vědeckými časopisy. Jinak jsem se také vě-
noval korporátní identitě a firemnímu image, takže jsem například 
navrhoval různá loga. Asi budete znát moje logo pro kuponovou 
privatizaci, EuroTel, nebo Výstaviště Praha. Zrovna to poslední logo 
jsem původně navrhl do soutěže o mezinárodní logo Evropského 
hospodářského společenství. Z asi 6 000 zúčastněných návrhů mne 

vybrali mezi 10 nejlepších. Jenomže soutěž byla určena jen pro 
účastníky z EHS, takže mi můj návrh nakonec vrátili. Kdo ví, jak by 
to všechno bylo dopadlo, kdybychom tehdy ještě žili v Německu. 
Možná si také vzpomenete na poetické krabičky, které jsem navrhl 
pro výrobky firmy Vulkán. Moc mi je tehdy chválili, jen říkali, že je 
u  pokladen často vidí děti, kterým se také líbí a  chtějí, aby jim je 
rodiče koupili. A vedle toho jsem tady nahoře v ateliéru dělal taky 
volnou tvorbu – většinou litografie. Dostal jsem za své věci celkem 
dost ocenění. Předpokládám také, že budete znát tohle moje dílo – 

znak Dolních Počernic. Ten jsem navr-
hoval ještě za starostování Ing. Josefa 
Nožičky. Přinesl mi stoh knih, které 
byly všechny o  kaprech a  ukazoval, 
jakého kapra by si představoval. Musel 
jsem ho mnohokrát předělávat. Jemu 
se pořád nezdál dost tlustý a  já zas 
potřeboval, aby linie prohnutí jeho bři-
cha navazovala na  linii oblouku brány 
znaku Hlavního města Prahy. Nakonec 
jsme snad našli dobré řešení. Nemám 
ale rád, když si to potom někdo malu-
je, jak ho napadne. To je pevně dané 
a schválené tehdy i parlamentem.

ik: Já jsem se k práci dostala až na pře-
lomu 70. a  80. let. Chodila jsem tady 
na  volejbal s  kamarádkou z  Hostavic, 
která jezdila do  Kdyně do  továrny Elitex 
a přivedla tam v roce 1982 i mne. Používa-

li tam techniku, kterou na začátku let 60. zavedl František Šlegl. Pou-
žívali stroj, který se jmenoval Arachné a který se posílal do různých 
rozvojových zemí, a tu techniku podle toho pojmenovali Aradecor. 
Různé vlněné materiály se vrstvily na podklad na  jakémsi velkém 
stole a ten stroj to pak stlačil a adjustoval, potom se na to připevnila 
juta a očka, aby se to dalo zavěsit, nebo se to případně i rámovalo, 
když někdo chtěl. Tuhle techniku si někdy lidé pletou s technikou 
Art protis. Tu vyvinuli ve stejné době ve Výzkumném ústavu vlnař-
ském v  Brně. Rozdíl zpracování umožňuje proti Aradecoru použít 
různorodější materiál – kromě vlny i  různé další textilie jako jutu, 
batikované tkaniny, ale i krajky. Dokonce někteří používají i různé 
kovové fólie. Já na to „zlato, stříbro, drahé kamení“ moc nejsem, ale 
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pokud mělo nějaké místo zasvítit, taky jsem tam třeba kousek dala. 
Výhodou je, že Art protis udrží ty jednotlivé prvky na místě, takže 
se dají vytvářet i jemnější konkrétnější tvary a obrazce, kdežto Ara-
decor Vám to trochu rozhází, což umožňuje spíše abstraktní tvorbu. 
Do Brna jsem začala jezdit až o rok později, tedy 1983. Vždycky jsem 
si tedy doma vytvořila nějaké návrhy (nebo jsem někdy zpracováva-
la manželovy grafiky), s těmi jsem pak – ještě před revolucí – musela 
do Fondu výtvarných umění v Celetné pro razítko, že je smím reali-
zovat. Většinou mi ho dali, ale někdy taky nedali. Později už to byla 
spíše formalita. A s tím jsem pak jela do té Kdyně nebo do Brna, kde 
jsem strávila třeba týden, takže jsem si tam musela zajistit i ubytová-
ní. Chytila jsem tehdy jakousi vlnu konjunktury, takže jsem do Brna 
v těch nejlepších letech jezdila třeba i osmkrát do roka. Ještě těsně 
po revoluci jsem měla takovou velikou výstavu v Mariánských Láz-
ních, která se celá prodala, a ještě mi volali, jestli bych něco neměla. 
Ale o dva roky později už se z výstavy neprodalo vůbec nic. To už 
jsem ale nemusela být nikde registrovaná. Věnovala jsem se volné 
tvorbě a  byla jsem snad poslední, která ještě do  Brna jezdila. Se 
všeobecným úpadkem textilního průmyslu po revoluci, krachovala 
i tahle výroba. Paní, která převzala ten stroj, pak rok co rok říkala, že 
už opravdu končí, ale vydržela jsem tam jezdit až do Covidu. Potom 
už to pro mne byla příliš velká štrapace, takže už dělám jen malé 
věci tady doma. V  těch devadesátých letech jsem ještě něco pro-
dávala, dokonce přes Olinu – dnes Stárkovou – jsem něco prodala 
i do Japonska. Ale dneska už dělám spíš jen dárky pro kamarády.

TVFJH: a jak jste to měli s výstavami?

Mk: První výstavu jsme měli u Křižovníků.

ik: První byla v Kulturním domě Ládví.

Mk: To je pravda, první byla v KD Ládví a druhá pak u Křižovníků.

TVFJF: Mluvíte v množném čísle, znamená to, že jste vystavovali 
spolu.

ik: Ano, asi devadesát procent výstav jsme 
měli společných. Já jsem ještě kdysi před 
revolucí vystavovala i  přes podnik Dílo, 
po revoluci jsem se pak účastnila několika 
„textilních“ výstav. Ale většinou jsme vysta-
vovali spolu.

TVFJH: a  teď chystáte také společnou vý-
stavu v  našem komunitním centru Jako 
doma.

Mk: Ano, bude se jmenovat SPOLU TVOŘIT 
I ŽÍT a bude tak trochu souhrnná. Já tam budu 
mít dvě stěny v jedné místnosti a manželka tu 
druhou místnost.

TVFJH: Je to už kolikátá výstava místních výtvarníků v komunit-
ním centru, a to zdaleka zde ještě nevystavovali všichni dolnopo-
černičtí výtvarníci. Já se také snažím v naší Galerii u koní dávat 
prostor místním umělcům, i když ne jen jim. Všímám si tak, kolik 
umělců tady v Dolních Počernicích žije. Máte pocit, že Dolní Po-
černice umělce něčím přitahují?

ik: Já to vnímám jinak, protože jsem sem jezdila k babičce už jako 
malá. Je tu ale několik rozdílů proti té době. Hlavně voda v rybníce 

byla čistší. Když jsme se chodily koupat, viděla 
jsem si na nohy až na dno.

Mk: Možná to tady nějaké kouzlo má. Snad 
právě kvůli tomu rybníku to možná připomí-
ná trochu jihočeskou krajinu, což činí Dolní 
Počernice v Praze a okolí velmi výjimečnými.

TVFJH: Bylo by toho ještě moc, o čem bych si 
s vámi rád povídal, ale prostor pro náš roz-
hovor je omezený. Moc vám děkuji za  čas, 
který jste mi věnovali a  přeji vám úspěch 
vaší výstavy. ať se vám tady v Dolních Po-
černicích i  nadále líbí a  ať se vám oběma 
daří ve vaší krásné tvorbě.

Tomáš V. F. Jirsák Havran
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V sobotu 28. ledna se konal v Horních Počernicích v nově zrekon-
struovaném objektu Chvalského zámku nazývaném „Stodola“ 
originální ples, pořádaný tradičně společně farnostmi z  Dolních 
i  Horních Počernic. Od  sedmi hodin večer se postupně scházeli 
lidé chtiví dobré zábavy i  tance. Místenky k  sezení u  stolů (cca 
120) byly vyprodány, ale i  tak se sešla více než stovka mladých, 
kteří místo u stolu nepotřebovali. Ples zahájil Petr Herian a pozval 
na pódium také svého bratra Pavla, aby tato dvojčata mohla svými 
křestními jmény připomenout před třemi hodinami nově zvolené-
ho prezidenta pana generála Petra Pavla. Tombola byla tradičně 
rozsáhlá a hodnotná, připravovaná dlouho před začátkem plesu. 
Lístky do  tomboly prodávala mladá děvčata a  brzy všechny vy-
prodala. S cenami byla spokojenost, dostalo se skoro na každého. 
Nejhodnotnější ceny se losovaly, aby se dosáhlo většího napětí 
a legrace. 

O již tradiční vánoční akci dolnopočernických farníků „Svatoštěpán-
ské koupání“ jsme již mnohé slyšeli. Byla nám nově připomenuta 
v půlce prosince při Big bandovém večeru ve Chvalské stodole na-
šimi spolustolovníky. Tanečník Mirek, jinak také aktivní dolnopočer-
nický farník, se zeptal, zda jdeme a že oni půjdou všichni. 

Můj muž Vláďa, který ví, že koupání miluji a mám smysl pro ka-
ždou „blbost“, hned prohlásil, že to by bylo něco pro mě! A to mě 
zná. Ví dobře, že nesnáším jakékoliv sebeubližování, např. trýznění 

Ples ve Stodole

Dvoje rytmické a velmi pěkné předtančení připravila taneční ško-
la Artimo, kde se představily dvě nadějné počerničačky – Anežka Cí-
sařová a Cecílie Zemanová. Sponzorsky pojatý catering s překvapivě 
nízkými cenami zorganizoval Jaroslav Krbec s manželkou Veronikou. 
S nabízeným jídlem a pitím byla všeobecná spokojenost. Plesu se zú-
častnil také dolnopočernický farář P. Libor Ovečka, který si srdečně 
popovídal s mnoha „ovečkami“ z Dolních i Horních Počernic. 

K tanci a poslechu hrál pražský big band Horáček Swing Orches-
tra, který nastoupil už hodinu před začátkem plesu. Je to amatérské 
těleso s více než třináctiletou koncertní tradicí a předvedli se skvě-
lou taneční muzikou. Rozsahem repertoáru a kvalitou interpretace 
se jistě vyrovnali výkonům orchestrů Karla Vlacha, Jiřího Zelenky aj. 
V orchestru, čítajícím pro tento večer dvacet členů, hrají i čtyři po-
černičáci – Václav Santolík – pozoun, Petr Bechyňák ml. – saxofon, 
Milan Císař – kytara a Josef Zeman – trubka. Každý z nich si vychut-
nal svoje sólo. Ples oficiálně končil o půlnoci, ale mnoho účastníků 
zůstalo a diskutovalo dál. Ples se ohromně vydařil, a tak nezbývá než 
poděkovat za jeho skvělou organizaci hornopočernickým farníkům.

 Petr st. Bechyňák

hladem, náplast že si sama nestrhnu a studenou sprchu bych si ni-
kdy nepustila. Také mě pravidelně prohřívá, když umím dokonale 
prokřehnout i v teple u televize. Hmm…

Shodou okolností jsem se další den od pravidelně praktikující 
otužovačky dozvěděla, že jsou jedinci, kterým nečiní problém vlézt 
do  ledové vody, ale ve  sprše by to nedali. Popsala mi, že ruce se 
obvykle nechávají na prsou a plavání, že už je tedy úplně jiný level. 
Tělo, že se prý samo rychle zpět zahřeje. To jsou náhodně řečená 
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slova sestřičky z ortopedie, která vůbec nevěděla, k čemu se chys-
tám. Byla jsem tedy vyškolena přímo odborně. Ale jaká bude praxe?

Na  novou zkušenost jsem se fakt těšila. Skoro jsem nemohla 
na Štěpána dospat, abych nepřijela do kostela pozdě. V košíku své-
ho kola jsem si tentokrát vezla koupací výbavu i  růžový župánek 
s kapuckou. Správné boty jsou vždy základem každého sportovce, 
takže ačkoliv jsem ježky neočekávala, přesně tyto se budou určitě 
hodit. Plavky vcelku jsem vyhodnotila jako lepší volbu než bikiny, 
které určitě nezahřejí… Na hlavu červenou čapku vánočního skřít-
ka… 

Tak tedy ono zima vlastně ani nebylo, něco kolem 5 °C, na ryb-
níce slabá vrstva ledu z předchozích mrazivých dní, slunce nesvítilo. 

Svůj obvyklý výraz „koupací počasí“, které Vláďa přímo nesnáší, pro-
tože tím dokážu naprosto rozhodit předem dokonale připravený 
plán špacírování třeba Paříží, jsem tedy použít nemohla.

Ostatně, kde ten můj mužskej je? Ráno si přispával a chtěl přijet 
až na focení! Ale to už se všichni hrnou do vody. Jé, oni měli plav-
ky na sobě už v kostele! Hrůza, vždyť, než se převléknu, ostatní již 
ve vodě ani nebudou.

Není čas na nějaké přemýšlení, zda dává smysl vzdávat se tepla 
pod bundou. Ještě, že mám ty boty, odumřelá tráva, tlející listí a os-
tré balvany na cestě z hráze do rybníka i ve vodě. A rázem jsem tam 
až po bradu. Chvíli se porochním, zahýkám a šup zase z vody. Zda-
lipak mě aspoň Hanička vyfotila, když Vláďa stále nikde. Prý asi ne!

Chci se převléknout, ale co nevidím. Vznostně a důstojně při-
chází po hrázi směrem od fary Honza (Jean). V župánku pokuřuje 
doutník a  tváří se jako Salvador Dalí. Tomu se nedá odolat. Takže 
do vody ještě jednou? Proč ne. Snad budu i na té fotce.

Do třetice už tam ale nepolezu i kdyby se teď objevil senzace 
chtivý manžel. Přijel, až když iniciátor mého činu, Mirek, nabízel ma-
lého panáčka domácí moravské slivovice.

Rádi jsme přijali i pozvání na kávu a kus řeči do tepla fary. Čekala 
jsem stále, že budu k nezahřátí, ale žádná rozklepanost se nedosta-
vila. Bylo mi fajn.

A jaký že v tom byl trik? Opět zase shodou okolností jsem nedáv-
no viděla film „Jak utopit doktora Mráčka“. A přesně tak přirozeně, 
jak po schodech dolů k hrníčkům s dušičkami scházel šéf vltavských 
vodníků Miloš Kopecký, vstoupila jsem do vody i já. Žádný problém.

Vlastně jsem nejvíce obdivovala Olgu Stárkovou, která stála 
po kolena v té strašně ledové vodě! No to bych teda fakt nedala!

Ještě zbývá dodat, kde byl ten můj rodinný fotoreportér. Přepa-
dl ho střevní problém. Takže to celé prostě p…..l /(prošvihnul). 

 Iva Polochová
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Mš duha – Zimní radovánky Broučků a Sluníček
Zima nebyla moc bohatá na sníh, přesto se třídám Broučků a Slu-
níček podařilo potěšit se i skromnější sněhovou nadílkou na škol-
ní zahradě – postavili jsme sněhuláky a  jezdili jsme na  lopatách. 
Také jsme uspořádali malé závody inspirované zimními sporty při 
sportovních činnostech ve třídě. Kromě toho jsme trávili čas venku 
na procházkách po okolí mateřské školy a věnovali jsme se pozo-
rování zimní přírody – sledovali jsme jinovatku na trávě a zkoušeli 

jsme, kolik z nás unese led na zamrzlých loužích. Děti ze třídy Sluní-
ček absolvovaly také výukový program zaměřený na pomoc ptáč-
kům v zimě.

V  naší mateřské škole podporujeme spolupráci starších dětí 
s mladšími, proto si třída Sluníček mohla užít soukromé divadelní 
představení – starší kamarádi ze třídy Broučků pro ně zahráli po-
hádku O rukavičce o tom, jak ztracená dědečkova rukavice poslou-

žila lesním zvířátkům jako dočasný 
domeček.

Broučci také pokračovali v  rozví-
jení jemné motoriky prostřednictvím 
práce s keramickou hlínou a v sezna-
mování s angličtinou v souladu s tříd-
ním vzdělávacím programem.

Děti dále mají možnost používat 
nové digitální učební pomůcky zakou-
pené díky prostředkům tzv. Národ-
ního plánu obnovy z  fondu Evropské 
unie – NextGeneration EU.

Za MŠ DUHA učitelky ze tříd Broučků 
a Sluníček

Dne 15. 2. se třída 5. A vydala poznávat historii také jinak 
než v hodinách vlastivědy, a to do Armádního muzea na Vít-
kově. Nové expozice byly otevřeny teprve minulý rok, tak-
že mnozí žáci tam byli poprvé. Nejprve jsme se dozvěděli 
základní informace o muzeu, kdo zde pracuje, jak probíhá 
výběr exponátů apod. Poté si děti vyzkoušely badatelskou 
práci v praxi, vyhledávaly různé informace přímo v expozici 
1918–1938 a také dostaly několik exponátů, které měly po-
psat a zapsat do muzejních sbírek. Následně jsme měli čas 
projít ještě další expozice týkající se 20. století. 

V celém muzeu je mnoho interaktivních prvků, které se 
jistě zalíbí dětem napříč různými věkovými kategoriemi. Se 
třídou jsme se shodli, že bychom návštěvu muzea všem do-
poručili, moc jsme si historické dopoledne užili a již teď se 
těšíme na další výlety :-) 

 Michaela Zimmermannová

5. a v armádním muzeu na vítkově
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JeSle oRanGeRy
Leden nás uvítal nezvykle teplým počasím, a tak jsme si místo ob-
vyklých procházek chodili hrát na naše nejoblíbenější hřiště v míst-
ním parku. U příležitosti svátku Tří králů jsme se procvičili v kom-
pletování a  lepení. Někteří z  králů dopadli dost humorně, ležící, 
spící atd. Pak nastal čas potrénovat důkladně barvy a  jejich různé 
odstíny, proto jsme uspořádali „barevný týden“, kdy jsme každý den 
chodili v předem určených barvách. 

Další z  našich lednových akcí byl olympijský týden. Povídali 
jsme si například o tom, jaké známe druhy sportů. Které jsou typic-
ké pro léto, a jaké pro zimu. Vyrobili jsme si olympijskou pochodeň. 
A hlavně jsme se celý týden aktivně věnovali několika sportovním 
disciplínám. Nechyběl hod do dálky, chůze po „kladině“, průlez tu-
nelem a  venku běh na  krátké tratě. Všichni zúčastnění předvedli 
opravdové sportovní zapálení, fandili si navzájem, tleskali si po vy-
dařeném výkonu i po tom nevydařeném :-). Všichni pak byli odmě-
něni zaslouženou medailí. 

V únoru jsme si hodně povídali o zimním ročním období a dů-
kladně prozkoumali sníh a led. Při našich pokusech jsme si vytvořili 
i barevné ledové bábovičky. Kostky ledu jsme si nechali rozpouštět 
v  ručkách. Tím jsme zjistili, jak jsou ledové, a co s nimi dělá teplo. 
Nově mezi nás zavítala Hanička s hudební výchovou, a to jsme si uži-
li všichni. Nejen že jsme se seznámili s novými hudebními nástroji, 

ale taky jsme si protáhli těla a pak se i krásně zrelaxovali. Pro velký 
úspěch budeme mít tuto akci každý měsíc. Pak už nás čekal Valen-
týn a s ním srdíčkový den plný lásky. Lásku jsme projevili i ke zvířát-
kům. Nasypali jsme ptáčkům do krmítka a do krmelce donesli mrkve 
a jablíčka, protože láska prochází žaludkem. Abychom nepřišli zkrát-
ka ani my, pochutnali jsme si na srdíčkových vaflích. Únor jsme za-
končili přípravou „pohoštění“ na Masopust. Když byla nástěnka plná 
koláčů a jitrnic, nic nebránilo užít si naplno maškarní rej. 

 Za jesličky Míša a Johanka

Zš oRanGeRy
Vážení čtenáři, 
dovolte mi, abych vás na následujících řádcích seznámila s životem 
v ZŠ Orangery v prvních měsících roku 2023.

Nový rok jsme začali celoškolním setkáním, na kterém jsme si 
představili měsíční téma “Seberozvoj.” Toto téma jsme dále rozvíjeli 
v  lekcích osobnostního růstu, ale i  v  běžné výuce. Největším led-
novým cílem starších žáků bylo absolvování jazykových zkoušek 
Cambridge English Qualifications, ke  kterým se letos na  různých 
úrovních přihlásili žáci 3. až 5. ročníku. Zkoušky jsou velkou motiva-
cí v dalším rozvoji jazykových dovedností, neboť v nich není možné 
neuspět. Výsledkem je popis úrovně v jednotlivých částech znalosti 
jazyka - poslech, psaní, mluvení. Kromě motivace k dalšímu učení 
děti získávají zkušenosti se samotným testovým zkoušením. Opro-
ti předešlým rokům probíhaly zkoušky za  přítomnosti odborníků 
z British Council přímo u nás ve škole. Na výsledky zatím čekáme, 
ale nepochybuji o tom, že budou naši žáci opět velmi úspěšní. 

Naši mladší žáci se kromě angličtiny intenzivně věnují přede-
vším češtině. Zde jsme jako motivaci navázali intenzivní spolupráci 
s místní knihovnou. Velký dík patří paní knihovnici Parkanové, která 

děti zasvěcuje nejen do chodu knihov-
ny, ale vždy dokáže poradit s výběrem 
vhodné knihy. 

Během ledna a  února jsme si užili 
několik tematických dnů, kterými jsme 
slavili různé svátky – Tři králové, Čínský 
Nový rok, Sv. Valentýn, Masopust… Jak 
u  nás probíhá výuka, mohli někteří ro-
diče a  děti vidět díky ukázkovým hodi-
nám a Dni otevřených dveří v 1. ročníku. 
Pokud jste lednové a  únorové termíny 
propásli, neklesejte na  mysli. Další Den 
otevřených dveří na  vás čeká 17. 3. 2023. Podrobnosti naleznete 
na našich webových stránkách. Také zde naleznete informace k blí-
žícím se zápisům. Již nyní si ale můžete do svých diářů poznamenat 
tři dny, po které budou zápisy probíhat, 3. až 5. duben 2023.

Věřím, že tentokrát se tedy setkáme nejen na těchto stránkách, 
ale také osobně přímo v naší škole.

 Za ZŠ Orangery Mgr. Barbora Honzíková
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Začátek zimy s velkou nadílkou sněhu děti z Há-
jenky nadšeně využily k  zimním radovánkám 

na zahradě i v lese, chodily bobovat, stavěly iglú 
i  sněhuláky a  honily se ve  sněhu. Vydatné sněžení 

dodalo kouzelnou atmosféru Adventní slavnosti, kterou uspořádala 
třída nejstarších školáků a jejíž součástí bylo i divadelní představe-
ní, které také kompletně připravili naši školáci. Rodiče dětí i přátelé 
Hájenky se v adventním čase potkali i na jarmarku dětských výrob-
ků a u betlémského světla, které si odtud mohli odnést do svých 
domovů.

Nový rok přinesl výrazné oteplení a sněhovou nadílku nahradila 
bohatá nadílka blátivá. V lesní škole představuje takové počasí vel-
kou výzvu pro děti, učitele i rodiče. Nutnost častého praní školního 

dĚTSký leSní klUB v háJence
jenky nadšeně využily k  zimním radovánkám 

na zahradě i v lese, chodily bobovat, stavěly iglú 
i  sněhuláky a  honily se ve  sněhu. Vydatné sněžení 

Vážení čtenáři, 
přejeme klidný rok 2023 a děkujeme za vaši přízeň. Dovoluji si vám 
předat pár informací.

Kapacita dětského domova je 83 dětí, ke dni 8. 2. 2023 máme 
72 dětí. Devět dětí je na seznamu očekávaných příchodů. Naopak 
čtyři děti by se měly vrátit do biologické rodiny a jedna dívka přejít 
do pěstounské péče. Máme deset klasických rodinných skupin (6–8 
dětí + 4 vychovatelé), tři z nich na zámku, čtyři na Černém Mostě, 
dvě v Řepích a jednu v Ďáblicích. V letošním roce bych rád přestě-
hoval jednu skupinu do Ďáblic. Dále máme skupinu Předcvičného 
bydlení, která je na  zámku, a  Cvičného bydlení, s  byty na  zámku, 
na Černém Mostě, Proseku a v Řepích. Mateřské školy navštěvuje 

Zprávy z dětského domova

oblečení vyvážila možnost stopovat lesní zvířátka, pozorovat ptáky 
na krmítku a učit se, jak se v zimě postarat o přírodu a o zvěř. 

Školáci se s využitím stroje času přesunuli z pravěku do starově-
ku a podrobně se seznámili hned se třemi starověkými říšemi: Egyp-
tem královny Kleopatry, Caesarovou Římskou říší a  divokou Galií 
obávaných galských bojovníků. Odtud se pak v  lednu přesunuli 
rovnou do raného středověku a stali se svědky stěhování národů.

Pravidelně pokračuje i Lesní klubík pro děti od 1,5 roku s rodiči, 
po přihlášení na klubikvhajence@email.cz se mohou každý čtvrtek 
od 9:30 do 12:30 zúčastnit pestrého programu v přírodě.

Více informací o nás najdete na www.vhajence.com. 

 Za DLK V Hájence Zuzana Jíňová

pět dětí, základní školy čtyřicet jedna dětí a další navštěvují učili-
ště nebo střední školy. Maturovat by letos měly tři děti. Plnoletých 
máme třináct.

Na podzim loňského roku proběhla druhá část výměny povrchu 
v zámeckém areálu. Podle požadavku památkářů zde jsou štípané 
kostky. Na nádvoří pro těžší vozidla, před novým zámkem pro lehčí 
vozidla a máme také chodníčky. Ze zbytku kostek (prosím, nebrat 
:-)) se ještě dodělají lehké úpravy ve spodní části areálu, kde se na-
chází hrací část.

V adventním čase jsme navštívili 2x domov seniorů, 2x nemoc-
nici a níže uvedenou ZZS. Cílem bylo předat dárečky, vzájemně se 
pozdravit a zpříjemnit si tuto dobu. Naše první předvánoční pose-
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zení se konalo ve Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy. Po-
zvání jsme přijali přímo od pana ředitele Petra Koloucha a tiskové 
mluvčí Jany Poštové. Jeli jsme v hojném počtu a při našem povídání 
se děti mohly zeptat na to, co je zajímalo. Poté přítomné děti předa-
ly dárečky v podobě jejich vlastních výrobků nebo namalovaných 
obrázků přímo pro záchranáře. Dále následovala prohlídka dispe-
činku i s podrobným výkladem, jak funguje dispečink v praxi. Bylo 
to opravdu zajímavé a  děti měly stále hodně otázek. Ale protože 
i záchranáři myslí na naše děti v dětském domově, tak jako dáreček 
od nich, si děti odnášely lístky do kina i  s voucherem na občerst-
vení. I další setkání byla velice příjemná a třeba sestry ve Fakultní 
Thomayerově nemocnici byly dost překvapeny.

Hned po vánočním hodování jsme chtěli také něco shodit, a tak 
se 14. 1. 2023 konal 23. ročník turnaje O pohár DD a ZŠ. Jde o turnaj 
v  halové kopané, hraný v  tělocvičně místní základní školy. Turnaj 
má spíše charitativní podtext, ale to neubírá na touze vyhrát. Jen 
se zde potkají na hřišti třeba i malé děti, dívky, muži a starší muži. 
Letošní ročník probíhal ve  férovém duchu a  faulů mnoho nebylo. 
Vítězství pro sebe uzmul domácí tým s názvem Jackson team, který 
snoubil zkušenost i  mládí. Druzí byli Ňa, tedy tým chlapců hrající 
futsal a převaha z nich odešla z dětského domova před jedním až 
dvěma lety. Na třetí místo dosáhl tým s nejvyšším věkovým průmě-
rem a  nejstarším hráčem (72 let) Houbaři. Pod stupni pak skončil 
tým DDDP, páté byly dívky Black Bridge FCW s  jedním vítězstvím 
a dvěma remízami. První od konce byli Strejdové, kteří si ani jednou 
nemohli zakřičet gól.

Ještě bych vás rád informoval o jedné novince. V budově č. 392 
jsme pronajali uvolněné prostory Středisku výchovné péče. Patří 
pod Prahu 2, ale zde je jako rozšíření služeb mimo jiné i pro Prahu 
9 a 14. Momentálně se středisko rozjíždí a osobně věřím, že bude 
přínosem a bude využíváno i dětmi z naší lokality.

 Bc. Martin Lněnička, ředitel dětského domova

DOLNOPOČERNICKÝ TŘETÍ ROČNÍK
v sobotu 20. 5. 2023 v čase 10:00–13:00

Přihláška pro účastníky

ve vratech vašich domů, nebo před úřadem naší MČ

Jste zavaleni věcmi, které je vám líto vyhodit?
Prodejte, vyměňte, darujte je před svými domy, nebo před úřadem naší MČ.

co nabídnout k prodeji?
 Např. poklady z půdy, nádobí a jiné domácí vybavení, knihy, hračky, drobný nábytek, nářadí, 

elektroniku, ruční výrobky, oblečení, stavební materiál, rostliny, zkrátka cokoli,  
co by mohlo ještě někomu udělat radost.

Věříme, že se bude jednat o příjemnou sousedskou společenskou akci, které se mohou zúčastnit 
i děti např. prodejem svých starých hraček, výtvorů či drobného občerstvení.  

neváhejte a zapojte se!
V případě dostatečného zájmu sousedů bude vyvěšen leták s potvrzením termínu konání 

a orientační mapka míst vč. místa před úřadem naší MČ.

Zájemci, prosím, hlaste se do 31. 3. 2023
na adresu: andrea.stejskalova@centrum.cz

GaRážový výPRodeJ
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Počátkem roku si někteří z nás dávají různá novoroční předsevzetí 
nebo alespoň zamýšlejí, že budou zdravěji žít – jíst, sportovat, skon-
cují se zlozvyky. Pro ně, pro ostatní i třeba pro nově přistěhované 
sousedy přinášíme souhrn sportovních aktivit, kterým se můžete 
věnovat přímo v Dolních Počernicích. Přidáváme také adresy webo-
vých stránek oddílů a dalších subjektů.

Sokol dolní Počernice nabízí sportování v několika oddílech pro 
děti i  dospělé. Internetové stránky Sokola Dolní Počernice jsou 
www.sodopo.cz, z  nich se lze dostat na  webové stránky jednot-
livých oddílů. Zároveň se zde dozvíte více o  historii sokola v  naší 
obci. Sokolovna se nachází na adrese Národních hrdinů 290, Dolní 
Počernice. Provozovaná sportoviště si lze pronajmout.
-  atletický oddíl – tréninky v úterý a středu pro děti ve věku 5–13 

let probíhají na hřišti ZŠ Dolní Počernice (Národních hrdinů 810, 
Dolní Počernice). Bližší informace, kontakty na www.atletika-dp.cz

-  oddíl kopané – několik týmů od přípravky, přes žáky, dorost až 
muže trénuje zejména ve fotbalovém areálu (V Ráji 611, Dolní 
Počernice). Kontakty a bližší informace jsou uvedeny na www.
dpkopana.cz

-  basketbal – tři mužská, dvě ženská družstva a družstvo kade-
tů. Tréninky v sokolovně. Kontakty a odkazy na jednotlivé týmy 
jsou uvedeny na www.basket.sodopo.cz

-  nohejbal – tři družstva: mládeže, žen a mužů. Místa tréninků, 
bližší informace a kontakty na www.sodopo.nohejbal.cz

-  tenis – v tenisovém areálu (V Ráji 905, Dolní Počernice) si lze pro-
najmout kurt v  letním i  zimním období. Probíhají zde tréninky 
dětí a mládeže, soutěží se účastní několik týmů dospělých hráčů 
i dětí a mládeže. Kontakt a informace: www.tenis.sodopo.cz

-  volejbal – dva týmy složené z mužů i žen se scházejí 2x týdně, 
v zimě v sokolovně, v létě na kurtu v tenisovém areálu ul. V Ráji. 
Více informací a kontakty na www.volejbal.sodopo.cz

-  stolní tenis – pro tuto sportovní aktivitu si lze pronajmout 
přísálí sokolovny za  velmi přijatelných podmínek. Kontakty 
na www.sodopo.cz

-  fl orbal – již 8 let se pravidelně ve středu v sokolovně scházejí 
hráči různého věku

kc Jako doma organizuje mj. i následující sportovní aktivity přede-
vším pro seniory:

-  jóga – kurzy jóga pro zdravá záda, jóga krok za krokem, ranní 
jóga, jóga pro seniory

-  rehabilitační cvičení – zdravotní cvičení pro seniory
-  stolní tenis – v pondělí od 17 hod.
Rozpis lekcí a více informací na www.kcjakodoma.cz nebo v Komu-
nitním centru Jako doma, Stará obec 366, Dolní Počernice.

Základní škola nabízí dětem sportovní vyžití i mimo běžnou výu-
ku, ve venkovním areálu nebo v  tělocvičně ZŠ (Národních hrdinů 
810, Dolní Počernice). Ve spolupráci s oddíly Sokola Dolní Počernice 
a dalšími subjekty ZŠ nabízí tyto sportovní kroužky: atletika, kopa-
ná, basketbal, nohejbal, tenis (2x – jednak ve spolupráci s teniso-
vým oddílem sokola, jednak tenisová škola Lucie Hradecké) a judo. 
Dále také gymnathlon (celkové cvičení), inline bruslení a  jóga 
(v rámci ranní družiny).

dětský domov pořádá či spolupořádá v průběhu roku několik akcí, 
kterých se může účastnit (a je vítána) veřejnost. V roce 2023 jsou to 
tyto akce:
-  turnaj v halové kopané O pohár ZŠ a DD (pro všechny, bez roz-

dílu věku) v tělocvičně ZŠ
-  pétanque dvojic (pro všechny, bez rozdílu věku) v areálu dět-

ského domova
-  Běh Babího léta (pro všechny věkové kategorie) v zámeckém 

parku 
-  pétanque jednotlivců (bez rozdílu věku) v areálu dětského do-

mova
-  Předvánoční běh (pro všechny věkové kategorie) v zámeckém 

parku
Více na  webových stránkách Dětského domova Dolní Počernice 
www.domovpocernice.cz

fialka, centrum zdraví a  pohybu (Českobrodská 901, Dolní 
Počernice) má na rozvrhu následující pohybové aktivity nejen pro 
ženy a děti:
-  bosu, zdravotní cvičení bosu, bosu rehabilitační, bosu cardio
-  SM systém 
-  prevence a léčba vadného držení těla – určeno pro děti
-  jóga, jóga pro zdravá záda, jin jóga, jóga zdravotní
-  zdravotní cvičení, zdravá záda

Sportovní aktivity v dolních Počernicích
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Informace a  kontakty na  www.fialkacentrum.cz, zde se dozvíte 
i bližší informace o připravovaných kurzech a akcích, masážích a te-
rapiích.

ZUMBa s  katkou se v  Dolních Počernicích cvičí již 12 let, v  létě 
na hřišti před ZŠ (Národních hrdinů 810, Dolní Počernice), v zimě 
v přísálí sokolovny (Národních hrdinů 290, Dolní Počernice). V sou-
časnosti lekce probíhají 1x týdně v pondělí od 19 hod. Informace 
a kontakty na www.zumba-katherine.cz nebo na facebooku Kateři-
na Žáková – Zumba Fitness.

claSSic GyM – je název fitness centra umístěného v zrekonstruo-
vaných prostorách pivovaru (Národních hrdinů 3, Dolní Počernice). 
Jsou zde k  dispozici běžecké pásy, orbitreky, rotopedy, veslovací 
a schodový trenažér. Multifunkční sál je vybaven pomůckami pro 
box, funkční tréninky a  skupinová cvičení pod vedením trenérů. 
Kontakty na www.classic-gym.cz. Probíhají tato skupinová cvičení:
-  TRX
-  Kruhový trénink

veselý čertík – mateřské centrum a rodinný klub organizuje v rám-
ci svých kurzů pro děti (a dospělé) také sportovní aktivity jako jsou:
-  taneční kombomix
-  latinohrátky (taneční hrátky v rytmu latinské hudby)
-  dětská jóga
-  hrátky s batolátky
-  sportovky
-  kondiční cvičení pro rodiče s možností hlídání dětí
MC a RK Veselý čertík sídlí v prostorách prvního patra budovy bý-
valého pivovaru (Národních hrdinů 3, Dolní Počernice). Podrobné 
informace o kurzech a kontakty na www.veselycertik.cz

Profitrainers – již čtyři roky probíhá v sokolovně (Národních hrdinů 
290, Dolní Počernice) sportovní přípravka pro děti. Vždy v úterý se 
konají dvě lekce rozdělené podle věku (děti 5–7 let a 8 let a starší). 
Pořádají také letní sportovní kempy. Více informací na  facebooku 
profitrainers a e-mailu info@profitrainers.cz

florbal – každé pondělí si chodí do tělocvičny ZŠ (Národních hrdi-
nů 810, Dolní Počernice) florbal zahrát muži i ženy, většinou bývalí 
soutěžní hráči. Uvítají rozšíření své „členské základny“ a od příštího 
školního roku také plánují opět zavést oblíbené tréninky pro školní 
děti. Kontakty na facebooku – skupina florbal Dolní Počernice a Pa-
vel Vencl.

karate – pod hlavičkou sportovního klubu KATANA probíhají tré-
ninky ve stylu Ashihara-Karate pod vedením instruktora Antonína 
Neduchala. Konají se 3x týdně v tělocvičně Dětského domova (Ná-
rodních hrdinů 1, Dolní Počernice) a jsou určené pro všechny od 5 
let. Nábor nových členů probíhá celoročně. Informace na www.sk-
-katana.cz/dolnipocernice/

Judo – Judo Club Bohemia působí v naší obci již několik let. Dvě od-
poledne v týdnu, v úterý a čtvrtek, se konají v sokolovně (Národních 
hrdinů 290, Dolní Počernice) tréninky pro začátečníky od  4 let až 
pro pokročilé. Klub rovněž organizuje víkendy s judem a další akce. 
Bližší informace a kontakty na www.jcbohemia.cz

Golf – 18jamkové hřiště se nachází z převážné části na katastru Dol-
ních Počernice. Informace pro zkušené golfisty i  začínající adepty 
a další podrobnosti o areálu Golf resort Black Bridge (Národních hr-
dinů 891, Dolní Počernice) na www.grcm.cz

Jezdecký klub PoČin – věnují se aktivitám s využitím koní, jezdec-
kému výcviku na koni, paravoltiži a hipoterapii. Pořádají letní tábory 

s koňmi. Lze si domluvit individuální jízdy pro děti. Jezdecký areál 
se nachází mezi stezkou podél Rokytky a ulicí V Ráji, za fotbalovými 
hřišti. Informace na www.jk-pocin.cz

veřejné sportoviště ve  Svatoňovické ulici (vedle MŠ Duha) – 
venkovní sportoviště s  umělým trávníkem lano tournament bylo 
vybudováno MČ Dolní Počernice a  je k  dispozici našim občanům 
ke sportovnímu využití každý den v týdnu od 8 do 20 hod., v závis-
losti na počasí. První hřiště je určeno pro tenis, druhé pro míčové 
sporty. Areál doplňují dva ping-pongové stoly. Pro provoz platí pra-
vidla, která naleznete spolu s  dalšími informacemi a  rezervačním 
formulářem na webu Oázy Dolní Počernice: www.oazadopo.cz

Dalšími venkovními sportovišti jsou workout hřiště a venkov-
ní posilovna v  areálu zámeckého parku, které se nacházejí hned 
u vstupu do parku z ulice Ke Hrázi. Venkovní posilovnu lze využít 
i v parku U Čeňku, v části blíže Černému Mostu u komunitního cen-
tra Plechárna. U stezky podél Rokytky za tenisovým areálem se na-
chází prostor pro pétanque, který však již bude potřebovat úpravu.

Během roku se můžete zúčastnit i  dalších sportovních aktivit, 
které se konají v  rámci kulturních a  společenských akcí organizo-
vaných MČ, Oázou Dolní Počernice a KC Jako doma. Jsou to akce 
Seniorský den, Babí léto (turnaje ve volejbale a tenisu, Běh Babího 
léta, atletické závody) a  také Počernické cyklohrátky (s  mistrem 
světa Josefem Dresslerem), zaměřené na získávání cyklistických do-
vedností a bezpečnost. Většina sportovních oddílů a další subjekty 
rovněž organizují vlastní závody, turnaje a akce.

A  zapomenout nesmíme na  zcela obyčejnou, ale dle mínění 
lékařů velmi zdravou chůzi, nebo i  na  cyklistiku – oběma těmto 
činnostem se můžete v Dolních Počernicích, prakticky v přírodě, vě-
novat do sytosti. Lze zkusit také inline bruslení na cyklostezce Dol-
ní Počernice - Dolní Měcholupy nebo inlinestezce a stezkách parku 
U Čeňku. Výjimečně se poštěstí využít sněhovou nadílku a otestovat 
i u nás běžky. lední brusle, oblíbené sportovní vybavení dolnopo-
černických obyvatel, však doporučujeme využít na našich vodních 
plochách, především na  Velkém počernickém rybníku, z  důvodů 
bezpečnosti až po dlouhodobých celodenních mrazech!

Prima sportování v Dolních Počernicích a hodně zdraví

 Mgr. Markéta Stehlíková

Vlevo: Adam Zapletal z Katana s. k. Dolní Počernice se zúčastnil 
Kumite mládeže a juniorů v karate dne 28. 2. 2022 v Mariánských 
Lázních, kde se umístil na krásném 2. místě. Vpravo: Roberto Vazqvez 
Šolc z Katana s. k. Dolní Počernice se účastnil Pražského poháru v ka-
rate 19. 11. 2022 a zde se umístil na krásném 3. místě.
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Na konci minulého roku v listopadu se v Praze v O2 Universum ko-
nalo mistrovství světa v nohejbale mužů. Pro zemi, kde se nohejbal 
narodil, to byla pro nohejbalovou komunitu velká událost. Vypro-
daná hala mohla po dobu tří dnů fandit celkem 20 zemím ze všech 
koutů světa. Celou akci přenášela v poměrně širokém rozsahu ČT4 
Sport, a to od úvodního ceremoniálu až po všechny nedělení fi ná-
lové zápasy.

Dolnopočernický nohejbal měl na mistrovství taky své netradič-
ní zastoupení. Hráči mládežnických kategorií totiž byli svazovými 
činovníky za svou tréninkovou píli odměněni možností uvádět při 
slavnostním zahájení hráče jednotlivých zemí na hrací plochu. Pro 
naše mladé hráče to byla veliká pocta a  zároveň zodpovědnost. 
Současně jsme měli možnost pohybovat se v  zákulisí celé akce, 
a to až do šaten k samotným hráčům. Nebyla tedy nouze o podpisy 
všech hráčů, různé prezenty a suvenýry. 

Celá akce se moc vydařila, jedinou černou tečkou bylo, že se 
české reprezentaci nepodařilo získat ani jedinou zlatou medaili, 
a  nebylo tak moc co oslavovat. Pro zemi s  takovou nohejbalo-
vou tradicí to po  sportovní stránce nebylo vydařené mistrovství, 

Počerničtí nohejbalisté na mistrovství světa v Praze
po stránce společenské se však jednalo o akci s mimořádnou po-
zorností a vysokou pořadatelskou úrovní, kterou bude těžké v bu-
doucnu překonat.

Náš oddíl Sokol Dolní Počernice získal v  minulém roce statut 
Tréninkového centra mládeže, kterých je v  ČR jen šest a  v  Praze 
jsme jediní, kdo splnil náročnou certifi kaci. Zájem se u nás nohejba-
lově zlepšovat projevují už zájemci z celé Prahy. Přednost dáváme 
vždy domácích hráčům, protože si zakládáme na místní příslušnosti 
k oddílu, a až volná místa nabízíme zájemcům z jiných lokalit. Pokud 
byste tedy chtěli nohejbal zkusit, tak pro věkovou kategorii 8–10 let 
vytváříme novou tréninkovou skupinu začátečníků.

Zimní příprava kategorie mladších žáků bude vrcholit turnajem 
dvojic ve školní hale v Dolních Počernicích 25. 3. od 9:00 hod. Tento 
turnaj je zařazen jako celorepublikový a  zúčastní se mládežnická 
špička z celé ČR. Jedním z favoritů turnaje budou i naše sestavy, tak 
kdo budete mít chuť, přijďte zafandit.

Více o oddílu najdete a této adrese https://www.facebook.com/
nohejbal.sodopo/

 Milan Kaděra

V Počinu, jako v každém jezdeckém spolku, se život nezastaví v žád-
ném ročním období. Ti šťastnější mají v zimě střechu nad hlavou, 
a ti odolnější pracují o to více na otužování a zlepšování své kon-
dice. Často se nás lidé ptají, proč má v zimě kůň deku, a zda je mu 
zima. Musím popravdě napsat, že většině koní zima v  zimě není. 
Umí si „přitopit“ z vlastních zásob. Tady se jedná o soužití koní a lidí, 
lidi chtějí jezdit po celý rok, zatímco kůň chce v zimě odpočívat, je 
zarostlý hustou a dlouhou zimní srstí a v tomto „kožichu“ očekává 
příchod jara, kdy ze sebe shodí všechnu zimní srst, tzv. vylíná. Aby 

ZiMa S koŇMi
nastala rozumná rovnováha mezi potřebami lidí i  koní, je snaha 
o to, aby zimní srst koně nebyla tak úplně zimní, ale jenom tak tro-
chu. Aby nebyla koním velká zima, vyrovnává se dekou ten rozdíl 
teplot. Má to své výhody i nevýhody. Koním bereme jejich přiroze-
nost, opakovaným dekováním se méně a méně zateplují na zimu 
vlastní srstí a jsou více závislí na péči lidí. Při sportování se ale méně 
potí a nemusí tak dlouho osychat, a současně mohou více energie 
využít ve prospěch lidí a méně ji využívat pro vlastní zahřátí. Tu část 
supluje deka různé gramáže a  impregnace. Nedílnou výhodou je, 
že v  bahnitém výběhu, který je v  zimě vždycky bahnitý, se koně 
v dece výrazně méně obalí bahnem, a je tedy možné na nich rych-
leji a snadněji jezdit. Člověk tak pro svou pohodlnost přebírá odpo-
vědnost za koňské blaho v zimě. Koně, u nichž člověk nezasahuje, 

zvládnou bez problémů i vel-
ké mrazy, ale je třeba jim ne-
chat přirozený průběh živo-
ta. Žádné teplé stáje, žádné 
deky a v zimě dostatek sena 
a  méně práce. Tohle všech-
no platí pro koně v mladém 
a  produktivním věku. Pro 
koňské seniory už jsou pra-
vidla trochu jiná. Tito koně 
by ve  volné přírodě velmi 
pravděpodobně již nežili 

zvládnou bez problémů i vel-
ké mrazy, ale je třeba jim ne-
chat přirozený průběh živo-
ta. Žádné teplé stáje, žádné 
deky a v zimě dostatek sena 
a  méně práce. Tohle všech-
no platí pro koně v mladém 
a  produktivním věku. Pro 
koňské seniory už jsou pra-
vidla trochu jiná. Tito koně 
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Milí čtenáři, 

po 26 letech, které jsem si mohla užívat v roli knihovnice v krásné 
dolnopočernické knihovně, předávám pomyslné žezlo kolegyni 
Kateřině Hančové. Děkuji všem za přízeň a přeji nové knihovnici, 
ať má ze setkávání s vámi stejně dobrý pocit, jako jsem měla já. 

 Světla Parkanová

od 1. 3. 2023 je knihovna otevřena:

Místní knihovna
Pondělí ZAVŘENO 13,00 – 17,00

Úterý 8,00 – 12,00 13,00 – 15,00

Středa ZAVŘENO 14,00 – 18,00

Čtvrtek 8,00 – 12,00 ZAVŘENO

Pátek ZAVŘENO

Zveme vás na víkendový seminář 
s Michalem Bednářem. Charismatickým 
koňákem, který naslouchá koním a má 
bohaté zkušenosti s přirozenou komunikací 
a prací s koňmi ve volnosti nejen v ČR, ale 
i v jiných zemích Evropy.

kdy: 15. – 16. 4. 2023 (9 – 18 hod) 
kde: Jk Počin, v Ráji, dolní Počernice

Cena: 500 Kč/den

Pro přihlášení a více informací volejte  
Hance Špindlerové, 605 285 426

PoZ vánk a na JedineČný SeMinář
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na tady je zcela namístě, aby jim člověk za mnohaleté služby vrátil 

péči v podobě teplých domečků a hřejivých oblečků. Tito koně již 
nemají tolik síly, aby jejich tělo v zimě dostatečně topilo a zimou 
opravdu trpí. Následky jsou obdobné jako u lidí, nesou s sebou řadu 
zdravotních obtíží, kterým lze snadno předejít, pokud koním člověk 
pomůže. Tolik na vysvětlenou ke koním a dekám. 

Provoz u koní v zimě je pro všechny mnohem náročnější. Někdo 
celé odpoledne, ale někdo i celé dny, je venku v ne příliš pohostin-
ném prostředí. Pravidelné doplňování sena na  pastvině je fyzicky 
hodně náročné. Pokud zaprší, je pohyb v  bahně téměř nemožný. 
Malé děti zapadnou i s holínkami, dospělákům bahno sundává boty 
z nohou a koním způsobuje nepříjemné hniloby a plísně na kopy-
tech. Zima se sněhem je krásná, zima s  bahnem je dlouhá. Proto 
máme všichni radost z vykukujících hlaviček sněženek, které neo-

mylně hlásí, že se jaro blíží. A s ním nová síla a energie. V Počinu 
se všichni činíme, abychom zvládli období krátkých dní a dlouhých 
nocí co nejlépe, a hlavně všichni ve zdraví. 

abychom vás mohli přivítat  

na dni oTevřených dveří  
27. 5. 2023  

v areálu Jk Počin, ulice v Ráji, v dolních Počernicích.

I nadále je pro všechny zájemce otevřen samosběr hnoje za jednot-
ný příspěvek na podestýlku 100 Kč. Odvoz domlouvejte na tel. čísle 
605 285 426. 

 Krásné předjaří přeje za JK Počin Hanka Špindlerová
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inzerce

KOUPÍM HUDEBNÍ A FILMOVÉ NOSIČE
VHS, DVD, CD, LP, POHLEDNICE, KNIHY

A JINÉ SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY
Telefon: 704 142 317

stanoviště: ul. Úpická, V Ráji, V Čeňku, Nad Rybníkem 

konTeJneRy na oBJeMný odPad 
18. dubna   16.00–20.00 
30. května   16.00–20.00 

konTeJneRy na BioodPad
2. dubna   13.00–16.00

MoBilní SBĚR neBeZPeČnÉho odPadU 
a Jedlých oleJŮ 

20. dubna 
křiž. ul. Nad Rybníkem – Bezděkovská 15.00–15.20

křiž. ul. Bohuslavická – Listopadová 15.30–15.50

TeRMíny 
velkooBJeMových konTeJneRŮ 

(vok) v 1. pol. r. 2023


