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XI. Zahradní slavnost Babí léto 
Slavnostní předání staveb - 

rekonstrukce rybníka, dostavba MŠ
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Vážení spoluobčané,

s blížícím se závěrem čtyřletého voleb-
ního období 2002-2006 si vám dovoluji 
předložit shrnutí práce vedení MČ Praha- 
Dolní Počernice, jinými slovy, co se tady 
za ty čtyři roky udělalo. V minulosti se 

osvědčilo, že informace tohoto typu vám 
byly podávány přehledně, podle jednot-
livých oblastí veřejného života. Poku-
sím se o co největší stručnost, přesto se 
připravte na dlouhé čtení.

Územní rozvoj
Významným krokem bylo schválení Urbanistické studie Dolní 
Počernice-jižní část v r. 2003. Tentýž dokument se projednává
i v současné době s tím rozdílem, že se jedná o severní část Dol-
ních Počernic. Dělícím prvkem obou území je železniční těleso 
Českých drah. Dalšími územními podklady, které mají vazbu 
na katastrální území Dolních Počernic jsou schválená Urbanis-
tická studie Výzkumných ústavů Běchovice v r. 2005 a dosud 
neschválená Urbanistická studie velkého rozvojového území 
Štěrboholy, Dubeč, Dolní Měcholupy. V Dolních Počernicích nám 
zbývají ještě tři územní celky, které jsou nebo budou řešeny 
samostatně. Nejdále je projekt golfového hřiště o rozloze cca 
80 ha, které bude umístěno mezi naší MČ, Černým Mostem
a Pražským okruhem, na který je již připravena dokumentace
k územnímu řízení. Druhým projektem, řešeným též samostatně, 
je Rekreační park U Čeňku o rozloze cca 130 ha, který se bude 
rozkládat mezi naší MČ, Černým Mostem a Hostavicemi. Na 
tento projekt je již zpracovaná a schválená studie a v r. 2007 
by měl být zajištěn dostatečný počet finančních prostředků 
na zahájení přípravných prací. Naše MČ zaznamenala i snahu
hl. m. Prahy o prodej významných pozemků podél Českobrodské 
ulice a za ulicí K Zámku. Je rozpracováno i několik projektů 
na bytovou výstavbu na volných plochách v MČ určených k to-
muto využití územním plánem. V zastupitelstvu MČ bylo též 
schváleno několik změn územního plánu.Území mezi Vinicí, 
Xaverovským hájem, VÚ a Pražským okruhem zůstává v rezervě 
pro Technologický park.

Infrastruktura
Výstavbou kanalizace na Vinici bylo dokončeno odkanalizování 
stávající zástavby Dolních Počernic. Byla dokončena i plynofi-
kace a další inženýrské sítě jsou již taktéž vedeny pod povrchem.
V přípravné fázi je i prodloužení kanalizačního sběrače „H“, 
který by měl pokračovat ulicí Národních  hrdinů a Nad Ryb-
níkem a dále podél Rokytky směrem k Běchovicím. Při rekon-
strukci komunikací na Vinohradech byla vyměněna část vodo-
vodních řadů, ale pro další výměny není přes veškerou snahu 
MČ a OMI ze strany PVS vůle a jsou měněny  pouze rozvodné 
armatury. Je připraveno zkapacitnění dešťové kanalizace na 
ul. Národních hrdinů v úseku od Českobrodské ul. do Rokytky. 
Nové inženýrské sítě se budou budovat již pouze v rámci rea-
lizace územních celků, určených k zástavbě.

Doprava
V celé MČ probíhala a bude probíhat rekonstrukce komuni-
kací ve správě naší MČ. Je hotova větší část Vinohrad, kde je
v současné době připraveno pokračování na ulicích 
Štěpanická, Pilníkovská, Bernartická a Bohuslavická. Hotová 

je celá tzv. Stará obec, Novozámecká ulice a převážná část ulice 
Nad Rybníkem. Pokračování dalších etap je závislé na rozpočtu 
hl. m. Prahy, které veškeré rekonstrukce komunikací v Dolních 
Počernicích financuje prostřednictvím Odboru městského in-
vestora ( OMI ) MHMP. Dopravní značení je měněno současně
s rekonstrukcí ulic v MČ, výjimečně pak i samostatně. Bylo pro-
vedeno místní značení komunálních cílů a částečně i směrové 
označení ulic. Běžné opravy ulic ve správě MČ byly prováděny 
z vlastních zdrojů MČ, opravy ulic Českobrodské a Národních 
hrdinů provádí Technická správa komunikací (TSK).Podařilo se 
nám docílit dokončení živičného povrchu na obslužné komu-
nikaci kanalizačního sběrače „G“, který v úseku  mezi ulicemi 
Českobrodská a Kutnohorská funguje jako cyklistická stezka 
podél Hostavického potoka. Ještě v letošním roce připravujeme 
propojení hlavních cyklistických tras provedením stezky od 
hráze rybníka po jeho levém břehu až na Českobrodskou silnici 
s možností pokračování do Běchovic a Dubče.

Životní prostředí
Významným počinem bylo odstranění ekologické zátěže na levém 
břehu počernického rybníka, která zde vznikla v 70-tých letech 
minulého století. V rámci odbahnění rybníka byla zlikvidována 
letitá černá skládka u Pražského okruhu, tzv.zemník firmy SSŽ, 
který se neustále rozrůstal do neúnosných rozměrů. Každoročně 
likviduje naše MČ několik černých skládek na odlehlých místech 
naší MČ. V závěru letošního roku bude odstraněna černá skládka 
za hřbitovem, kde vznikne nová parková plocha. Z iniciativy ve-
dení MČ jsou konečně instalovány protihlukové stěny na mostě 
přes počernický rybník, kde byly též vyměněny hlučné dilatační 
spáry. Občanům Vinice, bydlícím v blízkosti Pražského okruhu, 
byla nainstalována z důvodu nadměrného hluku nová kvalitní 
okna. V jihozápadní části Dolních Počernic byl posílen novými 
výsadbami zelený ochranný pás proti negativním účinkům 
spalovny TKO a malešické teplárny. Podél celé jižní části Dol-
ních Počernic jsou vysázeny nové lesní porosty. Přes značnou 
snahu, kterou jsem vynaložil, se nepodařilo prosadit doplnění 
protihlukových opatření podél Štěrboholské radiály. Vedení MČ 
pružně reagovalo na každé zjištěné znečištění vodních toků 
a snažilo se o postihnutí viníků ve spolupráci s příslušnými 
orgány. Každoročně byla našim občanům k dispozici na ÚMČ 
ročenka životního prostředí hl. m. Prahy. Nejvýznamnější akcí 
v oblasti životního prostředí v naší MČ byla celková rekonstrukce 
Velkého počernického rybníka, která byla dokončena v létě 
letošního roku. Podrobné údaje o akci je možno získat na ÚMČ, 
kde jsou pro naše občany připraveny informační letáčky.

Bezpečnost obyvatel
V této oblasti jedná vedení MČ o nainstalování kamerového sys-

tému na kritických místech MČ. Pravidelně spolupracujeme se 
všemi složkami policie za účelem monitorování nejpalčivějších 
problémů v oblasti bezpečnosti obyvatel se snahou o docílení 
preventivních opatření. Nutno podotknout, že ne vždy se nám 
tato práce daří, neboť vynalézavost pachatelů prakticky nezná 
mezí. Nedostatkem je častá fluktuace strážníků městské policie 
v naší MČ.

Školství
Za velmi důležitou považujeme průběžně probíhající modernizaci 
staré budovy základní školy, kde jsou postupně rekonstruovány 
učebny, sociální zařízení a ostatní komunikační prostory. Vel-
kou změnu doznala sportovní zařízení ZŠ. Bylo vybudováno 
víceúčelové hřiště s umělým povrchem, nová lehkoatletická 
dráha a příslušné sektory s povrchem duroflex, hřiště na plážový 
volejbal, ve sportovní hale ZŠ byla zrekonstruována podlaha, 
nainstalováno nové kvalitní osvětlení a elektronický ukazatel 
skóre pro míčové hry, rekonstrukce se dočkalo i sociální zázemí 
tělocvičny včetně šaten. Ve školním areálu byla provedena také 
celková obnova zeleně. V mateřské škole byla letos dokončena 
nástavba druhého pavilonu a kompletně byla zrekonstruována 
kuchyně pro zvýšenou kapacitu jídel. V hospodářském pavilonu 
MŠ byly upraveny podkrovní prostory včetně nového vstupního 
schodiště. Tyto prostory byly pronajaty. Na zahradě MŠ byly pro-
vedeny rozsáhlé úpravy zeleně.Vedení naší MČ pozastavilo aktiv-
ity, směřující k výstavbě nové základní školy z důvodu očekávané 
výměny vedení MČ a zejména vedení hl. m. Prahy po podzimních 
komunálních volbách.

Zdravotnictví
Zdravotní centrum MČ funguje dlouhodobě takřka v nezměněné 
formě. Potěšitelné bylo, že po delší odmlce u nás opět funguje 
tradiční lékárna na Českobrodské ul. za skromné pomoci vedení 
naší MČ při rekonstrukci prostor lékárny.

Sociální oblast
V této oblasti pravidelně zajišťujeme rozvozy obědů našim 
potřebným občanům, za výhodných podmínek jsou jim též posky-
továny další služby (kadeřník, pedikúra). V suterénu budovy ÚMČ 
jsme vytvořili důstojné podmínky pro spolkovou činnost seniorů 
vybudováním nového „Klubu důchodců“. Pravidelně monitoru-
jeme významná životní jubilea našich starších občanů i narození 
nových občánků Dolních Počernic a členové sociální komise RMČ 
v těchto případech zajišťují i předávání věcných darů a přání. 
Dále naše MČ finančně podporuje ve dvou případech naše handi-
capované občany a snaží se pomáhat i dalším občanům MČ, kteří 
se ocitnou v tíživé životní situaci a to zejména v bytové otázce. 
Dobře se zaběhla činnost chráněné dílny U červeného javoru, 
která využívá za výhodných podmínek část hospodářského pa-
vilonu naší MŠ a podílí se na veřejném životě Dolních Počernic. 
Zahájili jsme již jednání, která by vedla k výstavbě víceúčelového 
sociálního zařízení, pro které je v územním plánu rezervovaná 
plocha ( cca 1ha) v pokračování Bakurinovy ulice naproti míst-
nímu hřbitovu. Toto zařízení by mělo být poměrně rozsáhlé
a celopražského významu.

Tělovýchova, sport a využívání volného času
V uplynulém volebním období bylo vybudováno a zprovozněno 
víceúčelové hřiště s umělým povrchem, lehkoatletická dráha
s povrchem duroflex a hřiště na plážový volejbal, to vše v areálu 
naší základní školy. Ve sportovní hale ZŠ byla zrekonstruová-
na podlaha, instalováno nové kvalitní osvětlení a elektronický 
ukazatel skóre, byla provedena rekonstrukce šaten a sociálních 

zařízení. Ve známých lokalitách naší MČ byly instalovány nové 
herní prvky, které se snaží naše MČ udržovat i přes opačné úsilí 
vandalů. Byly zprovozněny nové úseky cyklistických stezek mezi 
Dolními Počernicemi, Černým Mostem a Dolními Měcholupy. 
Další stezky jsou připravovány. V přípravných fázích jsou též 
projekty golfového hřiště a rekreačního parku U Čeňku. Naše 
MČ podpořila finančně TJ Sokol ve svém úsilí o celkovou rekon-
strukci objektu sokolovny a tím pomohla vytvořit důstojné 
podmínky pro provozování sportovních aktivit našich občanů. 
Ve Svatoňovické ulici byla zrekonstruována část veřejného 
sportoviště druhá jeho část dostane novou tvář do konce 
letošního roku.

Bytová politika
V této oblasti byla nejvýznamnější skutečnost, že vedení naší 
MČ dokázalo pro naše občany zajistit 18 z 22 bytů v bytovém 
domě č.p. 10, i když původní vyhlídky byly v tomto případě 
daleko pesimističtější. Další byty byly přidělovány radou MČ 
podle daných pravidel. V současné době je bytový fond naší MČ 
vyčerpán a nové byty se budou přidělovat tempem, které nelze 
v tuto chvíli předpovědět.

Informatika, propagace a cestovní ruch
Informovanost obyvatel naší MČ byla a je zajišťována několika 
způsoby. Úředním zdrojem informací je úřední deska, umístěná 
ve Staré obci před ÚMČ a na internetových stránkách MČ. 
Dalším zdrojem informací pro naše občany jsou informační 
tabule, umístěné v klíčových lokalitách Dolních Počernic
a Dolnopočernický zpravodaj, který je doručován zdarma 
do všech domácností MČ. Důležité informace lze též čerpat 
z Listů Prahy 14, které jsou běžně dostupné na našem ÚMČ. 
Základní i aktuální informace o naší MČ lze získat na inter-
netových stránkách naší MČ nebo přímo v budově ÚMČ od jeho 
pracovníků nebo od členů samosprávy. Zásadním způsobem 
bude v naší MČ ovlivněna informovanost obyvatel vybudováním 
nového informačního centra, které bude otevřeno na podzim 
r. 2007. V roce 2005 vydala naše MČ stolní kalendář, který 
byl až na drobné nedostatky, velmi povedený.V letošním roce 
jsme připravili nové vydání orientační mapy Dolních Počernic, 
kterou je možno získat na ÚMČ a úplně na závěr letošního roku 
spatří světlo světa dlouho připravovaná publikace o Dolních 
Počernicích, která jistě potěší všechny obyvatele naší MČ i její 
návštěvníky.

Grantová politika
Vedení naší MČ i někteří naši občané si plně uvědomují výhody 
grantové politiky, kterou v různých oblastech podporuje
hl. m. Praha. Proto každoročně přicházejí do naší MČ finanční 
prostředky zejména v oblasti kultury, tělovýchovy a sportu, 
životního prostředí a využívání volného času mládeže, jejichž 
výše se pohybuje v rozmezí do 1mil.Kč. Na tomto místě nel-
ze jinak, než poděkovat všem, kteří výhody grantů pochopili
a pomáhají tak zlepšovat prostředí a životní podmínky v Dol-
ních Počernicích.

Kultura
Seznamovat naše občany s kulturními akcemi, které v naší MČ 
pravidelně probíhají je jako nošení dříví do lesa. V budoucnu 
bude nabídka kulturních a společenských akcí ještě rozšířena, 
neboť bude zprovozněn venkovní amfiteátr v zámeckém parku 
a nové kulturní centrum v bývalém pivovaru. Významnou 
událostí minulého volebního období bylo odhalení nové so-
chy sv. Jana Nepomuckého na podzim r. 2005 za účasti mno-

 Ohlédnutí za volebním obdobím  2002 - 2006

 ohlédnutí za volebním obdobím 2002 - 2006  ohlédnutí za volebním obdobím 2002 - 2006



� �

Rekonstrukce Velkého počernického rybníka
Investor: Hlavní město Praha – odbor ochrany prostředí MHMP
Projektant: Vodní díla TBD a.s.
Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy – stavební část; Pas plus s.r.o. – odbahnění
Doba realizace: říjen 2004 – červen 2006 Celkové náklady: 56,3 mil Kč
Stavba je ukončena, na podzim budou provedeny ještě dosadby zeleně.Účelem stavby bylo odstranění 
celkového havarijního stavu rybníka, rekonstrukce všech jeho zařízení a jeho odbahnění. Rybník v nové 
podobě se stane významným krajinotvorným a protipovodňovým prvkem ve východní části Prahy, 
hnízdištěm ptactva a biokoridorem živočichů, kteří jsou svázáni s vodním prostředím.Upravené okolí 
rybníka bude sloužit spolu s přilehlým zámeckým parkem k procházkám a relaxaci obyvatel hl. m. Prahy.

Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích.
Investor: Městská část Praha – Dolní Počernice
Dodavatel: FASS s.r.o., Žďár nad Sázavou
Projektant: ing. arch. Magdalena Dandová
Doba realizace: listopad 2004 – listopad 2006 Celkové náklady: 11,6 mil.Kč   
Stavba je před dokončením. Účelem stavby bylo vytvořit důstojné a bezpečné podmínky pro 
pořádání tradičních kulturních akcí MČ Praha Dolní Počernice a umožnit jeho využití ostatním 
subjektům v rámci hl. m. Prahy. Amfiteátr bude funkčně navazovat na nově budované přilehlé 
kulturní centrum v bývalém pivovaru včetně přístupových cest a komunikačních prostor.

Společné kulturní centrum MČ Praha – Dolní Počernice a MČ Praha 14
Investor: MČ Praha – Dolní Počernice
Dodavatel: FASS s.r.o. Žďár nad Sázavou
Projektant: ing. arch. Miroslav Kopáček
Doba realizace: říjen 2005 – červen 2007 Celkové náklady: 27,3 mil. Kč
Stavba se nachází ve fázi dokončování 1. etapy projektu, ve které se provádějí stavební práce. Ve 2. etapě 
bude realizováno vnitřní vybavení objektu, fasáda a úpravy jeho okolí. Účelem stavby je vybudování kul-
turního centra rekonstrukcí hlavní budovy bývalého pivovaru. Prostory budou připraveny pro víceúčelové 
využití - kulturní a společenské akce, klubové, vzdělávací, galerijní a gastronomické aktivity zejména pro 
obyvatele MČ Praha-Dolní Počernice a Prahy 14 a jejího sídliště Černý Most. Předpokládá se i využívání 
objektu jinými subjekty formou pronájmu nově rekonstruovaných prostor.

Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem
Investor: MČ Praha – Dolní Počernice
Dodavatel: Vodomont – VS a.s.
Projektant: ing. František Smetana.
Doba realizace: květen 2006 – srpen 2007 Celkové náklady: 10,2 mil. Kč
Stavba je ve fázi rozestavěnosti 1. etapy, která bude ukončena v prosinci letošního roku. Ve 2. etapě 
bude objekt vybaven zařízením, budou provedeny dokončovací práce a úpravy okolí. Záměrem to-
hoto projektu je vybudování informačního centra, které bude poskytovat informace občanům MČ 
a tuzemským i zahraničním návštěvníkům. Součástí projektu je i ubytovací kapacita a malé počernické 
muzeum. Celý záměr je realizován formou celkové rekonstrukce objektu č. p. 6 ve Staré obci.

Revitalizace skládky v Dolních Počernicích
Investor: Hlavní město Praha – Odbor správy majetku MHMP
Dodavatel: Gabriel s.r.o.
Projektant: ing. V. Gabriel
Doba realizace: srpen – září 2006 Celkové náklady: 9,03 mil.Kč
Účelem stavby je odstranění letité černé skládky za místním hřbitovem a její přeměna na parkovou plo-
chu včetně umístění menších objektů, které budou sloužit k odpočinku obyvatel Dolních Počernic a jejich 
návštěvníků. Projekt je ve fázi rozestavěnosti a bude ukončen v závěru roku 2006 výsadbami zeleně.

Vedení MČ Praha – Dolní Počernice se cíleně zaměřilo na využití možností, které poskytují programy s podporou finančních zdrojů 
EU pro hl. m. Prahu od samého začátku jejich zveřejnění. Výsledkem naší snahy je kvalitní a včasná realizace všech výše uvedených 
projektů. Naším záměrem je v této snaze pokračovat i v případě dalších možností, které se v této oblasti v příštích letech naskyt-
nou, a dále ji rozvíjet i pro nové příležitosti, které přinese budoucí programové období. 
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ha občanů Dolních Počernic a představitelů hl. m. Prahy. 
Důležitým faktorem pro úspěšnost pořádání kulturních akcí 
je, že vedení MČ dokázalo za tímto účelem zajistit dostatečný 
počet finančních prostředků.

Městská zeleň
Uplynulé volební se vyznačovalo pravidelnou péčí o veřejnou 
zeleň a to jak v oblasti její údržby, tak novými výsadbami. Dnes 
je celá jižní část Dolních Počernic obehnána novými výsad-
bami lesních porostů. Na cca 11ti hektarech bylo vysázeno 
přes 100 tis. sazenic smíšeného lesa a v intravilánu MČ přes 
600 solitérních a alejových stromů. Každoročně je zajišťována 
údržba keřových skupin, stromového patra a travnatých ploch 
a to buď vlastními prostředky nebo prostřednictvím dodavatel-
ských firem. Zvláštní péče je pak věnována zámeckému parku. 
I přes viditelnou snahu vedení naší MČ se nedaří docílit v této 
oblasti ideálního stavu. V současné době je připravován pro-
jekt na zalesnění rozsáhlého území mezi Vinicí, výzkumnými 
ústavy a drážním tělesem, včetně komunikačních propojení. 
V roce 2005 byl posílen zelený pás při ulici V Záhorském, který 
plní ochrannou funkci proti negativním vlivům spalovny TKO, 
malešické teplárny a Štěrboholské radiály. Hl.m. Praha zahájilo 
realizaci lesního hospodářského plánu v Záhorském vykácením 
přestárlého topolového pásu s následnými novými výsadbami 
a je předpoklad, že tímto způsobem bude v následujících letech 
upravena i zbylá část topolového porostu. Za místním hřbitovem 
vznikne nová parková plocha po bývalé skládce, která bude 
přínosem pro všechny obyvatele Dolních Počernic.

Veřejný pořádek
Nejvýznamnější akcí za poslední čtyři roky byl v r. 2003 
Generální úklid hl. m. Prahy po povodních, které nás postihly 
v r. 2002, do něhož se zapojily téměř všechny veřejné insti-
tuce naší MČ. Bylo uklizeno okolí všech vodních toků a vodních 
ploch v k.ú. Dolní Počernice. Stav veřejného pořádku v naší MČ 
je však průběžně nevyhovující, avšak nikoliv neschopností ve-
dení MČ jej zajišťovat, ale z důvodu neúnavného a pravidelného 
znečišťování veřejných prostranství některými občany MČ a je-
jími návštěvníky. Pokud naše veřejnost shledá stav veřejného 
pořádku jako vyhovující, pak je to zásluha naší pracovní čety, 
která prakticky denně uklízí veřejná prostranství a slušných, 
pořádkumilovných občanů MČ.

Obecní majetek
Naše MČ vlastní 23 objektů, 54 bytových jednotek, 30 plas-
tik či uměleckých děl. Dále spravujeme 33 hektarů veřejné 
zeleně a 11,3 hektarů komunikací. Další pozemky vlastní naše 
MČ  jako součást našich objektů. K obchodnímu využití máme 
však pozemků minimum, neboť jejich převážnou část vlastní 
v naší MČ hl. m. Praha. Pod tímto výčtem si všichni jistě do-

vedou představit, že správa a údržba majetku stojí naši MČ 
značné množství finančních prostředků. Přesto jsme schopni 
svěřený majetek uchovávat, až na malé výjimky, v dobrém 
stavu a dokonce jej cílevědomě uvádět do podoby, která budí 
obdiv našich občanů a zejména návštěvníků MČ. Naštěstí se 
v posledním volebním období daří získávat na údržbu majetku 
dostatečný počet financí formou dotačních titulů, i když sami 
víme, že peněz není nikdy dost.

Projekty, realizované s podporou Evropské unie
Údaje o této kapitole jsou uveřejněny na jiném místě tohoto 
vydání DPZ.

Veřejná správa
Řízení MČ Praha Dolní Počernice  zajišťovalo 15-ti členné za-
stupitelstvo, 5-ti členná rada a starosta. Zastupitelstvo si ke 
své činnosti zřídilo 3 výbory ( finanční, kontrolní a územ-
ního rozvoje), dále redakční radu DPZ a při základní škole byla 
ustavena školská rada. RMČ si pro svoji činnost ustavila 7 od-
borných komisí, které předjednávaly radě různé materiály 
a tím usnadňovaly její rozhodování. Součástí veřejné správy je 
též Úřad MČ pod vedením tajemníka. Pracovníci našeho úřadu 
vykonávají státní správu v omezeném rozsahu daným vyhláškou 
(statutem) a též uvádějí v život rozhodnutí samosprávných 
orgánů. Mohl bych na tomto místě zhodnotit práci jak úřadu, 
tak samosprávy, avšak v tuto chvíli by to mohlo být chápáno 
jako zneužití DPZ k volební kampani starosty, takže hodnoťte 
prosím vy, občané Dolních Počernic.

Závěr
Vážení spoluobčané, možná jste si všimli, že při hodnocení mi-
nulého volebního období jsou vynechány číselné údaje o finančních 
prostředcích, které přišly do naší MČ za poslední čtyři roky. 
Není mým záměrem těmito čísly jakkoliv oslňovat, jako starosta 
však mám velmi dobrý pocit z toho, co všechno se za ty čtyři 
roky podařilo v Dolních Počernicích uskutečnit. Ta čísla se po-
hybují v řádu stovek milionů korun a když vezmu jen dosud 
neukončený rok 2006, tak příjmová část rozpočtu naší MČ 
přesáhla již částku 50 mil. Kč, což od r. 1990 nemá srovnání 
s jinými léty. Když připočteme finanční prostředky, které do naší 
MČ přišly letos prostřednictvím hl. m. Prahy ( rekonstrukce ryb-
níka, rekonstrukce komunikací, likvidace skládek atd.), tak se 
rázem dostáváme na částku přesahující 150 mil. Kč. Bude velmi 
těžké, aby nově zvolené vedení MČ v tomto trendu pokračovalo, 
ale držme se moudrého přísloví, že nemusí pršet, hlavně když 
kape, takže žádné strachy o budoucnost Dolních Počernic. 
Do komunálních voleb přeji všem občanům Dolních Počernic 
šťastnou ruku.

Zbyněk Richter
Starosta MČ Praha  - Dolní Počernice 
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Foto: Karel Vosátka
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Slavnostní předání stavby
V neděli 24. září 2006 uspořádal investor - hlavní město Praha, 
Odbor ochrany prostředí MHMP a dodavatel stavební části 
– Lesy hl. m. Prahy slavnostní předání stavby „Rekonstrukce 

a odbahnění Velkého počernického rybníka“ za účasti 
primátora MUDr. Pavla Béma a radního pro životní prostředí 
RNDr. Miloše Gregara. 

Rekultivace skládky

Protihlukové stěny
Vážení spoluobčané,
Mnozí z vás si jistě všimli, že jsou na mostě přes počernický 
rybník instalovány protihlukové stěny. Rádi bychom vás v této 
souvislosti seznámili s technickými údaji, které se týkají této 
stavby. V předstihu již byly na začátcích přemostění vyměněny 
dilatační spáry a byly zesíleny konstrukce pro ukotvení proti-
hlukových stěn. Doufáme, že níže uváděné údaje budou pro 
veřejnost vyčerpávající. 
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha
Dodavatel: Skanska DS, závod 80 Praha
Subdodavatel: JHP spol. s r.o., Praha
Hlavní stavbyvedoucí: Michael Szabó
Ukončení I. etapy (západní most): 23. 8. 2006
Ukončení II.etapy (východní most): 31. 10. 2006
Délka stěn: západní most: 424,0 m východní most: 426,0 m
Výška stěn: 3,5 m nad úrovní vozovky

Použitý materiál: 
Nosnou část ocelové konstrukce tvoří sloupky HE 160A, které
jsou kotveny do betonového svodidla pomocí dodatečně vrtaných 
kotev HILTI HIT-RTZ M20 z korozivzdorné oceli A4-70. Osová vzdále-
nost sloupků je 2,0 m resp. 3,0 m nad dilatacemi. Odrazná clona je 
provedena z průhledných panelů firmy Degussa-Röhm z extrudo-
vaného polyakrylátu PLEXIGLAS SOUNDSTOP XT. V prostorech nad 
podjezdnými komunikacemi a tratí ČD pak z litého akrylátu s čirými 
polyamidovými vlákny PLEXIGLAS SOUNDSTOP GS CC. Prostor mezi 
betonovým svodidlem a samotnou stěnou je překryt v šikmé poloze 
kompozitním roštem PREFAGRID z polyesterové pryskyřice.
Dopravní opatření při realizaci: Pražské služby, a.s.
Konečný termín dokončení akce: 31.10.2006
Závěrem lze jen doufat, že realizovaná opatření budou mít klad-
ný dopad na životní prostředí lokality Vinice.

S použitím informací od subdodavatele zpracoval ÚMČ

Foto: Karel Vosátka, Světla Parkanová

rekultivace skládky, protihlukové stěny slavnostní předání stavby
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XI. Zahradní slavnost Babí léto 2006
Již pojedenácté ožily zámecké  parky v Praze - Dolních 
Počernicích a Praze – Hostavicích sportovní a společenskou 
akcí Babí léto. Jak již jsme několikrát avízovali jednalo se 
nejenom o společnou akci uspořádanou dvěma sousedními 
městskými částmi, ale i o vysoce humanitární podnik jehož 
„dobrovolný“ výtěžek putoval do pokladny Nadace Kapka 
naděje, která (jak známo) pomáhá dětem s poruchou krvetvor-
by. Vzhledem k tomu, že  zámecký park v Dolních Počernicích 

a přilehlé budovy (mlýn a pivovar) procházejí rozsáhlými 
stavebními proměnami, probíhalo Babí léto mnohde doslova 
na staveništi. Tato skutečnost však nic neubrala na průběhu
a hlavně návštěvnosti celé této slavnosti. Prosluněným parkem 
proudily davy návštěvníků a těšily se nejen z hezkého dne, ale 
chceme věřit, že i ze všech sportovních klání a připravených 
pořadů. Projděme se ještě jednou Babím létem 2006 nad 
snímky Mgr. Hany Králové a Karla Vosátky: 

XI. Zahradní slavnost Babí léto 2006 XI. Zahradní slavnost Babí léto 2006
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 Novinky z naší MŠ Duha
V červnu jsme se slavnostně rozloučili s našimi předškoláčky. 
Na vyzdobené školní zahradě si děti prověřily své doved-
nosti a znalosti v různých soutěžích. Nejvíce se těšily na 
táborák s opékáním buřtíků. Největší zkouškou odvahy byla 
pro děti noc bez rodičů v MŠ.
Před prázdninami proběhla ve třídě Broučků velká akce. Věřte, 
že vystěhovat veškeré pomůcky z kabinetu, hračky a skříňky, 
nebylo vůbec jednoduché. Pro zpříjemnění prostředí třídy jsme 
se rozhodli natřít všechny dřevěné kryty u topení. Co s barvou, 
která zbyde? Prostě natřít, co se dá. A tak našim Broučkům vznikl 
nový kadeřnický koutek a obnovené jídelní stolečky. O prázd-
ninách dostala třída ještě „nový kabátek“ ve veselých barvách.
A naše školní jídelna? Prostě nádhera! Připadáte si jako v ho-
telu. O prázdninách prošla totiž rozsáhlou rekonstrukcí. Velkým 

pomocníkem při vaření je jistě nový konvektomat, pečící pánve, 
varný kotel či kráječe.
Začátek školního roku byl velmi úspěšný, všechny nové děti se 
bez problémů adaptovaly. Školka jede na plné obrátky a její 
kapacita je plně využita. Dle přání rodičů připravujeme na říjen 
řadu nových kroužků a výjezd předškoláčků na školu v přírodě 
do Příchovic v Orlických horách.
Na závěr bychom rádi poděkovali našim sponzorům: panu 
Syrovátkovi za údržbu a sekání zahrady, panu Douděrovi, 
Repíkovi a Kočkovi za finanční podporu. Velký dík patří všem 
rodičům, kteří si na nás vzpomněli s papíry na kreslení, drob-
ným výtvarným materiálem či hračkami pro děti.

Danka Exnerová, ředitelka MŠ

Zahájení školního roku 2006 - 2007
Zahájení školního roku 2006-2007 proběhlo dne 4. září. Žáky 
a pedagogy přivítal ředitel školy PhDr. Petr Krejza spolu se sta-
rostou Zbyňkem Richtrem. V letošním školním roce bude naši 

školu navštěvovat cca 180 žáků v 10ti třídách. Podrobnější in-
formace o činnosti a novinkách v ZŠ budeme zveřejňovat  v následu-
jících číslech zpravodaje.

Babí léto v Dolních Počernicích již dávno svým rozsahem, 
uměleckou a společenskou kvalitou přesáhlo hranice městské 
části a možná i hranice Prahy 14. Parta nadšenců sdružených 
kolem neúnavné paní Václavkové v průběhu let z Babího léta 
vystavěla skutečně reprezentativní a kulturní událost. Spo-
jení s Kapkou naděje pak přináší nejen požitek z poslechu 
zpěvu nám věrných – Moniky Absolonové a Hanky Křížkové, 
ale i finanční prostředky získané formou sbírky, jež pomáhají ne-
mocným dětem. Letos se počasí usmívalo na celý areál a všichni 

již vzhlíželi k budoucí parkové dominantě – novému amfiteátru, 
kde se jistě kulturní zážitky umocní. Lidé se potkávali, poznávali 
a dobrá nálada byla všudypřítomná. Výstavy, umělecká vystoupení 
pro děti i dospělé jsou rok od roku kvalitnější.
Chci poděkovat těm, jež celou akci připravili, stáli celou dobu 
u kasiček, či do nich sbírali penízky.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

MUDr. Pavel Boček
Předseda dozorčí rady NF Kapka naděje

Městská část Praha – Dolní Počernice děkuje všem, kteří se podíleli na úspěchu Babího léta 2006. Byli jimi:

poděkování sponzorům, zahájení školního roku 2006 - 2007 novinky z mateřské školy

Foto: Karel Vosátka, kolektiv MŠFoto: Světla Parkanová

AgE reklamní agentura 
AG Bulldog, s.r.o.

Avenir Praha, spol. s.r.o. 
AZ Centrum

Český okruh, a.s.
CR Camping Praha – Dolní Počernice

Elektroinstalace Kamil Douděra

Europlakat s.r.o 
Hotel Svornost

Hummer Martin Mikulenčák
Jarnette Réclame spol.s r.o.
Kadeřnictví Jarka Krčálová
Koloniál Lenka Lefnerová 

News Outdoor Czech Republic, s.r.o.

Pension Český statek 
Textil Zdena Papežová  

a dále pak: 
paní Alena Kšádová 
Věra Petružálková
 a Irena Živsová.

Koncem září byla dokončena i dostavba nové třídy. Slavnostního předání - přestřižení pásky - se zúčastnil primátor hl.m. Prahy 
MUDr. Pavel Bém spolu se starostou Zbyňkem Richtrem a ostaními zástupci načí MČ.
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Počin o svých počinech (42) Jezdecký rok 2005/2006
Občanské sdružení POČIN - počernická iniciativa, U Koní 592, 
tel: 281 931 131, 737 766 383, 603 212 272, konto: Poštovní 
spořitelna 158412996/0300, pocin@volny.cz

VIXFEST PRYČ JEST
Je pro mne trochu oříškem, napsat nový článek již počtrnácté na 
do jisté míry stále stejné téma: Je za námi další půlročník FESTu 
26. Přesto se mi do toho stále chce, protože každý půlročník 
přináší mnoho nového, ale zejména proto, že po skončení 
každého půlročníku cítím silnou potřebu poděkovat všem, kteří 
se zasloužili o jeho zdar. Na rozdíl od většiny podobných rekapi-
tulací tentokrát děkováním začnu a do jisté míry tím i prozradím 
novinky tohoto půlročníku. Největší poděkování si zaslouží 
členové generálního štábu: nejvyšší inženýr Ing. pH (Petr Hon-
zík) za živou sekci (tj. hlavní pódium a vše s ním související), 
ředitel mrtvé sekce Hája (Martin Hájek) za sál reprodukované 
hudby, ale i za toalety a v neposlední řadě za zvelebování našich 
webových stránek (www.fest26.tk), a barušéf JaRo (Honza 
Rouš) za občerstvovnu a mimořádné číslo časopisu Dvacečeska. 
Další velké díky patří Jirkovi Roušovi a Báře Daušové a jejím 
kamarádům za zvelebení neútulného prostředí sklepů krásnými 
instalacemi a výstavou, Bajče Kučerové za trikové efekty neboli 
výrobu stejnokrojových trik pro organizační tým, těhotné Víle 
(Zuzce K. F. Jirsákové) a Mirhovi (Mirku Purmannovi) za bránění 
a službu u vstupu, členům kapely Širakum za vydatnou pomoc 
tamtéž a v občerstvovně, Štokymu (Tomáši Kocábovi) za do-
pravní služby, DJ Bicovi za bezplatné zapůjčení zvukového apará-
tu, kapele Weka a Viktoru Slukovi za podobnou pomoc, firmám 
Abaton a Johny Service za finanční úlevy, čínské restauraci Za-
kázané město za vytržení velkého 
trnu z paty zapůjčením vhodného 
narážedla doslova na poslední ch-
víli, strážníkům městské policie za 
pochopení, trpělivost a nasazení
a v neposlední řadě úřadu MČ 
Praha – Dolní Počernice za tradičně 
vstřícný přístup a pomoc.
A nyní k samotnému festivalu 
a jeho průběhu: Na programu živé 
scény bylo celkem třináct kapel. 
Na scéně reprodukované hudby 
se představily tři DJské formace. 
Kromě hudebníků však tentokrát 
v míře daleko větší než na všech 
předchozích půlročnících FESTu 26 
o sobě dali vědět i umělci výtvarní. 
Na letošním půlročníku jim patřily 
hned dva ze čtyř využitých sálů le-
dových sklepů. Jak jsem již zmínil, 
mají na tom největší zásluhu Jirka 
Rouš a Bára Daušová a její kamará-
di, jejichž jména si bohužel nyní 
nevybavuji. Jsem však moc rád, že 
mnohé předchozí tu více tu méně 
úspěšné snahy o zařazení výt-
varné složky do nabídky FESTu 26
a všechny dřívější výstavy obrázků, 
obrazů, fotografií a plastik nás 
dovedly až do nynějšího stavu.

Doufám tedy, že se konečně našli lidé, kteří budou nejen 
ochotni, ale i schopni se výtvarné stránky FESTu 26 zhostit na 
úrovni, po jaké jsme dávno toužili. Obdobného naplnění – zdá 
se – docházejí mé představy o sekci neživé – reprodukované 
hudby. Té se s velkým entusiasmem již potřetí ujal Martin Hájek. 
Díky jím zařízeným světelným a mlžným efektům a od mého 
švagra zapůjčenému dataprojektoru se Hájovi pro DJe a jejich 
posluchače podařilo – podle mého názoru – vytvořit prostředí, 
které svou atmosférou může již celkem úspěšně konkurovat 
živé scéně, ač tato samozřejmě zůstává i nadále tím hlavním, 
co FEST 26 nabízí. Ze všech kapel, které na ní letos zahrály, se 
publiku nejvíce líbilo vystoupení domácí kapely Širakum, která 
tak vyhrála anketu Zlatý havran, a to s velkým náskokem.
Vzhledem k rekonstrukcím celého areálu pivovaru je místo 
konání příštího půlročníku FESTu 26 poměrně nejisté, ale 
věřte, že přípravy na něj se rozbíhají už v těchto dnech. 
Budu velmi rád, když se k nám přidají další nadšenci, kterým 
připadá naše myšlenka festivalu na podporu Adopce na 
dálku sympatická a kteří by ji mohli jakkoli podpořit. Pro 
ně, ale i pro všechny ty, jimž je náš festival zdrojem příjemné 
zábavy, a vlastně pro každého, kdo by se o našem festivalu 
chtěl dozvědět více, jsou určeny naše webové stránky na 
výše zmíněné adrese, případně kontakty fest26@email.cz 
a 737 766 383. Na našich stránkách naleznete mimo jiné také 
podmínky soutěže o volnou vstupenku na příští půlročník 
FESTu 26, triko s logem festivalu, DECIFEST CD a další ceny. 
Těším se na setkání prostřednictvím našeho webu nebo na 
příštím půlročníku,

generální prezident FESTu 26, HAVRAN…!

Poděkovámí sponzorům a přátelům, kteří v jezdeckém roce 2005/06 podpořili naši 
činnost.
Jezdecký klub Počin děkuje osobám a firmám za jejich podporu v podobě finančních 
a hmotných darů, kterými nám výrazně pomáhají v naší činnosti
- Martinu Vaněčkovi, autodopravci Dolní Počernice,
- Petře Tölgyesiové,
- Poštovní spořitelně,
dále firmám MIPA elektro, s.r.o., Coca-Cola, Biofaktroy, ESPRIT, s.r.o., REPLAST Plzeň,
- pekárně Kontinua, s.r.o. za dovoz suchého pečiva pro koně,
- Miloši Křížovi z firmy NO+BL za dovoz pilin na podestýlku,
- panu Lonskému za terénní práce.
Děkujeme, že se náš klub může věnovat práci s dětmi, i handicapovanými a upravovat 
náš areál, který se snažíme stále zvelebovat.

 Hanka Špindlerová a kolektiv

Motýlí dům
V odpočinkové zóně u cyklostezky podél Hostavického potoka 
přibyla další dominanta určená pro děti - prolézačka “motýlí 

dům”. Realizována byla Linhartovou nadací prostřednictvím 
grantu pro zlepšení životního prostředí hl. m. Prahy.

Počin o svých počinech jezdecký rok, motýlí dům

(zleva odshora) 1. chodba před barem 2. výstava Báry Daušové a spol. 3. instalace Jirky Rouše 
4. vítěz Zlatého havrana – kapela Širakum 5. pocta Knížákovi Báry Daušové 6. kapela Mňauglí

Foto: Karel Vosátka
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Výsledky Běhu Babího léta – 9. 9. 2006 
dívky 2001 a mladší – 60 m:  
1. Lněničková Mar. Dol. Počer. 13,80
2. Hrubá M. Újezd n. L. 15,36
3. Richterová J. Praha 10 15,70

chlapci 2001 a mladší – 60 m:
1. Nápravník R. Hostavice  14,25 
2. Ransdorf Mich. ŠSK Újezd  14,73
3. Brůček Mich. Újezd n. L. 16,09

dívky 2000 - 1999 – 200 m:
1. Šimková L. ŠSK Újezd 40,78
2. Urbanová Mi. ŠSK Újezd 46,80
3. Kiporová S. DD Nymburk 49,49

chlapci 2000 – 1999 – 200 m:
1. Zoulík J. ŠSK Újezd 40,73
2. Čermák R. ŠSK Újezd 41,45
3. Petriska K.  ŠSK Újezd 1:15,09

dívky 1998 – 1997 – 400 m:
1. Zafarová J. ŠSK Újezd 1:25,20
2. Hrubá Mich. ŠSK Újezd 1:26,51
3. Kohoutová P. ŠSK Újezd 1:27,84
chlapci 1998 – 1997 – 400 m:
1. Šimek V. ŠSK Újezd 1:24,09
2. Santolík V. ŠSK Újezd 1:25,82
3. Ransdorf J. ŠSK Újezd 1:27,89
dívky 1996 – 1995 – 400 m:
1. Nováková A. ŠSK Újezd 1:21,13
2. Mařasová K. ŠSK Újezd 1:28,89
3. Kefurtová A. Kounice 1:32,48
chlapci 1996 – 95 – 400 m:
1. Stejskal Tom. ŠSK Újezd 1:25,26
2. Stejskal J. ŠSK Újezd 1:26,40
3. Cubinek V. ŠSK Újezd 1:30,28

mladší žákyně – 650 m:
1. Pavlicová K. ŠSK Újezd 2:34,01
2. Čokrtová K.  TTC Č. Brod 2:41,82
3. Beranová K. ŠSK Újezd 2:51,29

mladší žáci – 650 m:
1.Vošický J. Sokol Vinohrady 2:28,70
2. Matoušů T. ŠSK Újezd 2:34,51
3. Dorňák D. ŠSK Újezd 2:45,09

starší žákyně – 650 m:
1. Nováková H. ŠSK Újezd 2:24,16
2. Čokrtová J. TTC Č. Brod 2:27,22
3. Boláčková B. ŠSK Újezd 2:41,99

starší žáci – 1.250 m:
1. Horváth M. DD Nymburk 5:27,22
2. Jedlička B. DD Dol. Počer. 5:59,92
3. Zeman M. DD Dol. Počer. 6:01,01

dorostenky – 1.250 m:
1. Andrštová M. PSK Olymp 5:11,70
2. Pavlicová T.  Praha 9 6:25,13
3. Klinderová T. DD Dol.Poč. 7:06,09

juniorky – 1.250 m:
1. Čokrtová E. TTC Č. Brod 5:41,64

2. Čokrtová J. TTC Č. Brod 5:54,39
3. Boláčková G. ŠSKÚjezd 6:00,28

ženy A – 1.250 m:
1. Petronjuková M. AC Kovošrot 5:05,86
2. Šimková M. Klánovice 7:24,01
3. Zoulíková I. Klánovice 7:24,82

ženy B – 1.250 m:
1. Andrštová E. Černošce 6:23,73
2. Kohoutová R. ŠSK Újezd 7:30,26
3. Knittlová M. Újezd n. L. 7:54,13

ženy – přebor Dolních Počernic – 1.250 m:
1. Tomeková K. 7:23,77

dorostenci – 2.500 m:
1. Čokrt V. ml. TTC Č. Brod 10:17,09

muži A – 3.700 m:
1. Petronjuk A. AC Kovošrot 13:03,26  
2. Čepek R. Olymp Praha 13:08,20
3. Černý O. Nusle 13:56,23

muži B – 3.700 m:
1. Petronjuk V. ČZU Praha 13:03,86
2. Burda F. Beringg 15:56,01
3. Hey D. Siemens  16:33,28

muži C – 3.700 m:
1. Boláček J. Újezd n. L. 16:13,92
2. Cipl F. Vlašim 16:38,39

muži D – 3.700 m:
1. Bradáč A.   Orel Žďár n. S. 19:00,41
2. Fiedler M.  MVČR 21:06,01
3. Zikmund J. SK Beringg 26:13,26

muži – přebor Dolních Počernic – 3.700 m:
1. Novotný J.  14:01,41
2. Schneider Z.  14:42,23
3. Lněnička M.  18:35,49

Rodinné dvojice:
1. Šimkovi Vojtěch a Lucie 22 bodů
2. Čokrtovi Eva a Václav 22 bodů
3. Petronjukovi Mirka a Alex 22 bodů

8. ročníku Běhu Babího léta, který pořádal Dětský 
domov a Školní jídelna Dolní Počernice za podpory 
hlavního města Praha, počasí velice přálo. Na start 
se postavilo 110 závodníků, což je zase o něco více 
než v loňském roce. Na závěrečné vyhlášení rodin-
ných dvojic čekalo mnoho spokojených účastníků, 
takže mohou být spokojeni i pořadatelé. Závod-
níci přispěli pořadateli v dobrovolné sbírce částkou 
2660,50 Kč.
Díky všem a na shledanou
na pétanque dvojic 4. 11. (přihlášky do 20. 10.)  
nebo na Předvánočním běhu 9. 12. 
Martin Lněnička, ředitel Dětského domova
dd_dolpoc@volny.cz
www.dddp.wz.cz
tel. 281930129, 281930525

Volby do zastupitelstva naší městské části a 
zastupitelstva hlavního města Prahy se budou 
konat ve dnech:
pátek   20. října 2006 14.00 – 22.00 hod.
sobota 21. října 2006   8.00 – 14.00 hod.

Na území naší MČ jsou zřízeny dva volební okrsky se sídlem:
okrsek č. 760 – Mateřská škola, Svatoňovická 587, Praha 9
okrsek č. 761 – Úřad MČ, Stará obec 10, Praha 9

Seznam stran kandidujících do voleb zastupitelstva MČ Dolní 
Počernice:
1. Občanské sdružení Za Počernice krásnější
2. Za zlepšení veřejné správy
3. Občanská demokratická strana
4. Komunistická strana Čech a Moravy
5. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
6. SNK Evropští demokraté
7. Česká strana sociálně demokratická

A zase tu máme volby
Roky uplynuly jako voda a zase máme možnost volit. Svobodně 
a z několika kandidujících subjektů.
Naše městská část za 4 roky prodělala obrovské změny, 
a rozhodně k lepšímu.Nehodlám nikomu radit, či doporučovat 
jak má volit. Věřím, že drtivá většina spoluobčanů má rozumný 
náhled a střízlivý postoj.Pokud se podíváme na výsledky voleb 
do parlamentu České republiky , situace není ideální a musíme 
se smířit s nejistotou. Tak snad aspoň na komunální úrovni bu-
dou výsledky jednoznačné. Je podivné, že ti kteří prohráli, se 
chovají jako vítězové či spasitelé. Ale taková paralela je všude,
i na úrovni komunální politiky. Jsou lidé, kteří nevidí či nechtějí 

vidět pozitiva, jen a jen kritizují, obviňují - v drtivé většině bez 
jakýchkoli podkladů a důkazů. Navíc se cítí být těmi povolaný-
mi. Mně stačí se projít po naši městské části a mít oči otevřené, 
či si zajít na Babí léto a poslechnout si, jak občané nám z jiných 
městských částí tak trochu závidí. Práce v komunální politice 
je k vlastnímu povolání něco navíc. A někdy toho je vskutku 
hodně. Ale stojí to za to a proto půjdu k volbám. Pojďte také.
Dolní Počernice mají kouzlo, a hlavně budoucnost, jejíž směr 
byl v posledních 4 letech tak nadějně vytyčen.

Pavel Boček, předseda redakční rady

 Projekt Integrační E - centrum finišuje
Projekt Integrační E - centrum, který získal Dětský domov 
a Školní jídelna Dolní Počernice z Evropských strukturálních 
fondů za podpory hlavního města Prahy a Ministerstva práce 
a sociálních věcí, jde do finiše. Po prázdninách pokračují ak-
tivity ve výuce na počítačích a to jak pro děti, tak pro dospělé. 
Pokračují i E-fóra, kde se děti seznamují s užitečnými inter-
netovými stránkami. Dále běží vidoetrénink, na kterém si děti 
zkusily přijímací pohovor a nyní ho budou s psychologem 
rozebírat. Výborná byla i exkurze na úřadu naší MČ (velice 

děkujeme). Další exkurze nás čeká v Coca Cole. Následující 
aktivitou bude víkend s psychosociálními hrami, který nás 
čeká o podzimních prázdninách. Grant je plánován pouze na 
letošní kalendářní rok, proto se vše blíží k cíli. Pevně věřím, že 
dětem (8 - 14 let) pomůže v lepší orientaci náročného světa 
a že získáme i další projekty na jejich rozvoj a lepší připravenost 
pro vlastní život.

 
Martin Lněnička, ředitel Dětského domova

A zase máme ve schránce texty plné nenávisti
 

Stává se asi pravidlem v Dolních Počernicích, že když se blíží 
volby, je třeba nakydat na protivníka co nejvíce špíny, po-
mluv a vzbudit v občanech závist. Text pana Knuppa, jež jsme 
našly ve schránce, je typickou ukázkou zoufalé snahy očernit 
vedení obce - lidi, kteří skutečně pro obec něco dělají. Použít 
lži, nepodložená fakta, výmysly - proč ne, hlavně když si lidé 
budou myslet, že v Dolních Počernicích vládne mafie. Ro-
zumný člověk materiál hodí do koše, ten kdo Dolní Počernice 
zná jen kroutí hlavou. Nás materiál rozhořčil natolik, že jsme 
se rozhodly napsat do DPZ. Žijeme zde a vidíme, jak se obci 
daří. Investice, rekonstrukce, projekty společné s Evropskou 
unií, kultrurní akce či dostupnost a otevřenost úřadu spolu 
s úsilím vedení obce i zastupitelstva. To vše z Počernic udělalo 

městskou část, která je chloubou možná i celé Prahy. Samy 
jsme se v samosprávě dlouho pohybovaly a tak nám dovolte to 
reálně posoudit. Jezdí k nám řada občanů z Prahy a celé České 
republiky. Ano, setkáváme se se závistí, ale s tou příjemnou 
od návštěvníků obce, jimž se naše obec líbí.
Očekáváme, že ve schránkách se objeví další texty od Vás či 
Vám podobných lidí, kteří nedokážou překonat minulé volební 
prohry. Je smutné, že jediným příspěvkem z Vaší strany pro 
obec za 4 roky byl tento text. Jeho kvalita vypovídá o Vašem 
vztahu k obci a těm, jež se skutečně o její prosperitu snaží.

Marcela Procházková
RNDr. Dagmar Jílková

běh Babího léta volby, integrační centrum
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I po padesáti letech zůstal nejmladším vítězem
Před padesáti lety, v roce 1956, zvítězil ve slavné Velké par-
dubické steeplechase na koni Letec devatenáctiletý Josef 
Vavroušek a stal se tak nejmladším jezdcem této soutěže 
v celé její historii. Jeho trenérem byla známá osobnost 
jezdeckého sportu major Josef Dobeš a gratuloval mu 
tehdejší ředitel xaverovské stáje František Skýva. 

Práci s koňmi zůstal Josef Vavroušek věrný po celý život 
a svou lásku si pěstuje i v důchodu. V jezdeckém oddíle 
JK Dolní Počernice má v současnosti ve výcviku dva mladé dosti-
hové koně, ale pečuje i o koně parkurové. Jako obyvatel Dolních 
Počernic a především jako trenér zdejšího jezdeckého oddílu spo-
lupracuje s Městskou částí Dolní Počernice. Z iniciativy místních 
obyvatel a milovníků koní zde byla dokonce pojmenována ulice. 
Právě příznačně nazvaná ulice U Koní dovedla mé kroky Dolními 
Počernicemi až na místo, které jsem kdysi znala jako kynologické 
cvičiště. Klubovna dnes slouží radioamatérskému klubu OK1KEO 
a díky panu Bredovi poskytuje také azyl necelé dvacítce členů 
jezdeckého oddílu. Ti pečují o osm koní, z nichž dva jsou dosti-
hoví, dva parkuroví a dva koně zachránili místní členové dokonce 
před porážkou. Nejstaršímu Lamerovi už je 16 let, ale i on se 
představuje obecenstvu na jezdeckých soutěžích, které se na 
louce u Rokytky konají dvakrát ročně za sponzorského přispění 
Městské části Dolní Počernice. Na přelomu května a června 
jsou tyto veřejné tréninky součástí Dětského dne, na podzim 
spolupořádají soutěže MČ Dolní Počernice a Praha 14 v rámci 
tzv. Babího léta. Klub spolupracuje také s jezdeckým oddílem 
Počin, který sídlí na protějším břehu říčky Rokytky. Tam mají 
také osm koníků a věnují se hlavně hipoterapii, nemocným 
dětem s postiženími pohybového ústrojí, angažovali se v pro-
jektu ČT Kuře. 

Akce pro veřejnost si oblíbili nejen místní obyvatelé, ale 
navštěvují je také lidé z Černého Mostu. Právě pro ně jsou 
vítaným cílem procházky po nově vybudované stezce pro 
pěší a cyklostezce mezi Dolními Počernicemi a Černým Mo-
stem. Využila jsem příležitosti po úspěšně zakončené soutěži 
a požádala jsem Josefa Vavrouška, aby zavzpomínal na začátky 
své dostihové kariéry.
V roce 1956 jste na koni Letec zvítězil ve slavné Velké par-
dubické. V xaverovské stáji Vás trénovala slavná osobnost 
„koňařského“ světa major Josef Dobeš. Jaký byl jako trenér?
Byl tvrdý. Jako voják nesnesl žádné „divadýlko“. Když někdo 
spadl s koně, musel být hned zpátky nahoře. Na Xaverově jsem 
u něj byl v tréninku od svých 15 let, v 19 jsem vyhrál Velkou 
pardubickou a pak jsem ještě rok působil na Xaverově. Jenomže 
jsem musel začít živit rodinu, a tak jsem nastoupil do Kovohutí. 
Koně, pak už svoje, jsem měl i potom. Ovšem tenkrát nešlo mít 
vlastního koně jako soukromník, vše musela zastřešovat nějaká 
organizace. Koně jsem měl tedy nejprve pod hlavičkou Svazu 
mládeže, pak Svazarmu...
Zdědil jste po Vašem trenéru, panu Dobešovi, jeho tvrdost?
Asi jo, některé věci se nedají odpustit, člověk musí být přísný. Ale 
až takový tvrďas jako on – a to musím o pánovi říct – jsem mys-
lím nebyl. Vždyť on házel po lidech kamení, šlapal po čepici... 
Ale naučil nás! Však byl svého času taky státním trenérem. 
Říkáte: „Byl voják, naučil nás.“ Takže co vás naučil, jaké měl 
zásady, co vyžadoval?
Byla to hlavně disciplína. A taky něco, co se nedá přesně 
specifikovat...

Přijel jsem se za ním po letech podívat, on nevěděl, že za ním 
stojím, protože se bavil s Hynkem Býčkem a dalšími starými 
pány „koňaři“. Otočil se, aby viděl, kam se ostatní zadívali, 
a povídá: „Nazdar, teď o tobě mluvíme.“ Zeptal jsem se ho: 
„Pane majore, řekněte mi, o co jsem já byl lepší, než ti ostatní? 
Vždyť jsem neuměl víc než oni.“ A on mi odpověděl: „Ale uměl 
jsi vyhrávat!“
A co je k tomu vyhrávání potřeba?
Hodně štěstí, dobrý kůň a žádné zázraky...
Bál jste se někdy?
To víte, že jo. A kdo tvrdí, že se nebál, kecá, kecá... Jde o to umět 
v sobě strach překonat. 
Pamatujete si, kdy jste se bál nejvíc?
Ano, nebylo to na koni, ale s koněm ano. Učili jsme na Xaverově 
tahat polokrevníka na výkonnostní zkoušky všestranné 
způsobilosti. Používali jsme takové speciální lyže a s nimi se 
nám splašil. Prolétl drátěným plotem a utíkal pryč. Tenkrát 
jsem měl motorku, ale ještě jsem neměl řidičák, ale museli jsme 
koně nějak dohonit. Cestou se nám ho podařilo třikrát na sil-
nici zastavit, z každé strany jeden člověk, ale přesto nám vždy 
znovu utekl. Chytili jsme ho až v Klánovicích na přejezdu přes 
železniční trať. I na koni jsem se někdy bál, to víte, že jo.
Na kterého koně vzpomínáte nejraději?
Určitě na toho, který mi dal Velkou. Pak jsem měl dva, tři dobré 
koně, jmenuju alespoň Norgita, jeden se mi tady zabil...
Aby kůň vítězil, musí mít „srdíčko“, musí mít chuť „do toho jít“, 
musí chtít vítězit. Jak se to slučuje s jeho charakterem?
No, to je zajímavé. Letec, s nímž jsem vyhrál Velkou, měl vlastně 
původně napsaný lístek na porážku. Pošlapal trenéra Havelku 
a nikdo s ním nechtěl pracovat. On byl „pes“ – kousal, kopal. 
Vzali ho z Chuchle domů na Xaverov, že ho pošlou na jatka. 
Major Dobeš ho shodou okolností uviděl a řekl: „Já podepíšu 
revers a nechám si ho.“ Tak se stalo, že místo porážky se Letec 
asi ze tří startů ve Velké pardubické dvakrát dobře umístil pod 
Vaškem Svobodou. Když Vašek odešel na vojnu, testoval Dobeš, 
kdo Letcovi nejvíc sedí, a nakonec jsem ho dostal já.  
A co za úspěchem vězí? Je to respekt, důvěra, něco dalšího, či 
kombinace těchto předpokladů...?
Hlavně důvěra. A ta se buduje dlouho. Letce, i když zlobil, ko-
pal, nešlo uhodit. Vašek říkal: „Radši si zajdu na kafe, než bych 
ho bil. Kdybych ho uhodil, vyrazí mě z boxu.“ Radši počkal. 
A i já jsem to akceptoval. Protože mám od mládí nízký tlak, vždy 
jsem se o polední přestávce musel na pár minut natáhnout. To 
mi stačilo, abych byl zase fit. Chodíval jsem spávat k Letcovi do 
boxu – přikryl jsem se u něj slámou...
To znamená, že i Vy jste mu věřil, že byla důvěra vzájemná... 
Určitě. Zpočátku, když jsem chodil za Vaška koně krmit, varoval 
mě, abych k Letcovi nechodil, abych si na něj dal pozor. Krmení 
ať mu radši do žlabu nasypu přes box druhého koně, hnůj ať 
nekydám. Zvyklý z venkova na zvířata jsem box prostě otevřel... 
Letec z protějšího kouta vyskočil, já jsem mu stačil nasypat 
krmení a zabouchnout dveře... Byl to strašně náladový koník. 
Ale zvykli jsme si na sebe. 
Takhle se choval i pod sedlem?
Ne, pod sedlem ne, jenom ve volnosti. Tomuhle koni, který byl 
„pes“, ale jinak naprosto zdravý, prostě Dobeš zachránil život.
Říkáte: „Ten kůň byl pes.“ Hodně koňařů má taky pejska. Měl 
jste někdy psa? 
Měli jsme psy, hlavně doma v zemědělství. Tady v Počernicích 

jsme měli se ženou jezevčíka. Asi v deseti letech ochrnul na 
zadek, tak jsem s ním nakonec šel na injekci... Když nám umřel, 
oplakali jsme ho a už jsme kvůli tomu dalšího pejska nechtěli.
Ale vždyť i s koněm se musíte někdy rozloučit...
No právě, i s koněm. I to je problém. Například klisna Malibu 
padla na dostihu v Lysé nad Labem. Šla poprvé překážky, skáka-
la pěkně, ale jejímu jezdci nestačilo, že by přišli třetí. Přestože 
o nic nešlo, začal tu nezkušenou klisnu honit. On už od té doby 
nejezdí, ale kobyla přišla o život...
Slyším, že nepotřebujete vyhrávat za každou cenu?
Ne, za každou cenu vyhrávat rozhodně nechci. Potřebuji, aby 
mi kůň vydržel a aby úspěchu dosáhl postupně. Nechci ho 
zbláznit. Teď mám mladou kobylku, těším se, že v klidu dozraje 
do lepších dostihů, je potřeba na ni počkat...
Rozčiluje Vás, když dělají jezdci chyby?
Naši jezdci mě rozčilují hrozně! Ale ti cizí, ti ať si dělají co chtějí. 
Ovšem ne na mých koních – to by nesměli! Je ale pravda, že už 
jsem teď klidnější – dřív mě mohl trefit šlak, bouchalo mi srdce, 
že jsem ani nemohl dojít do padoku! 
Josef Vavroušek jezdil ještě před třemi lety. Teď sedlo uvolnil 
mladším, ale přísně si své království střeží. 
Odpoledne pokročilo, a tak jsme se zvedli a šli jsme se podívat 
na koně, jak přibíhají z výběhu. Mezi nimi i mladá šedá kobylka 
Sibila, kterou již brzy čekají dostihové míle...

Marina Hužvárová Na snímku Josef Vavroušek s klisnou Sibilou

Očkování psů
Ve středu dne 18. října v době od 13.00 do 14.30 hod. proběhne 
před vchodem místního úřadu hromadné očkování psů, které 
poskytne MVDr. Hlaváč.
Cena za očkování  80,- Kč.

Orientační mapka
Dolních Počernic

K dispozici na úřadu MČ jsou pro vás:
- Orientační mapka Dolních Počernic (15,- Kč)
- Cyklomapa Praha a okolí
- Informační leták o historii a současnosti 
 Velkého počernického rybníka 

Společenská kronika
Jubilanti z našich řad ve IV. čtvrtletí 2006

Srdečné blahopřání k významnému životnímu výročí patří 
našim spoluobčanům:

ŘÍJEN
Marie Marešová, Květoslava Müllerová, Bohuslava Jechová

LISTOPAD
Zdena Dolečková 

PROSINEC
Bohumil Karban, Milan Nedvědil, Marie Bašková, Josef Hnis, 
Ladislav Šejnoha, Jiří Novák, Zdeňka Řízková

Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody.

Dr. Tomáš Jirsák za KSZB

žijí mezi námi jubilanti, info

Knihovna
Od září letošního roku je rozšířena otevírací doba:

pondělí 13.00 – 17.00 hod
úterý   8.30 – 11.30 hod
středa 13.00 – 17.00 hod
čtvrtek 13.00 – 18.00 hod
pátek  zavřeno
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Z dějin naší obce
93. Květnová revoluce (7. - 8. května 1945)

V pondělí 7. května kolem páté hodiny ráno dorazil k obci ze 
směru od Běchovic očekávaný smíšený oddíl Schörnerovy ar-
mády s osmi tanky, s nákladními a osobními auty, asi se dvěma 
sty německých vojáků a s dalšími ozbrojenými i neozbrojený-
mi vojáky, osvobozenými ze zajetí v Šibřině, Újezdě nad Lesy 
a v Běchovicích. Přijely i jednotky SS a policejní oddíl. První 
tanky hravě prorazily přední „vozovou“ hradbu, když předtím 
výstřelem z děla zapálily velký stoh slámy na přilehlém poli za 
dnešním obracištěm autobusů. Hlavní barikáda byla však pro ně 
nepřekonatelná. Po ultimátu velitele této mohutné vojenské síly 
a na nátlak vojska, které vyhánělo občany  z domů pod hrozbou 
zastřelení, byla nakonec barikáda uvolněna. Přesto nepochybně 
splnila svůj účel a zpomalila postup Němců do revoluční Prahy. 
Zdá se ovšem, že se asi všem německým vojákům zasahovat do 
dalších nebezpečných bojů v Praze již příliš nechtělo. Vzpomínám, 
jak jsem ukrytý za máminou sukní sledoval dva zarostlé německé 
vojáky v přilbách a s puškami, kteří stáli u nás na chodbě, kouřili 
a trpělivě čekali, až se otec pomalu a důkladně do půl těla umyje, 
aby ho mohli vyvést na odklízení barikády. Až se to ostatním hlíd-
kám venku zdálo asi moc dlouho, do chodby pak vběhl mladý 
voják bez přilby, v ruce s ručním granátem.
Uvolnění barikády trvalo vyvlečeným občanům, obklíčeným 
ozbrojenými vojáky asi 2 hodiny, pod opakovanou hrozbou, 
že budou postříleni. Při incidentu na křižovatce tu byl málem 
pro výstrahu popraven pan Václav Urban. Měl totiž na levé 
ruce modrou pásku s bílým křížem (označení používané 
jednotkami civilní obrany) a Němci jej mylně považovali 
za banditu. Již byl postaven ke zdi dnešního pekařství 
čp. 37 vedle Barborky a určeni dva samopalníci, aby ihned 
vykonali popravu. Za svou záchranu musel vděčit panu Leo-
poldu Dvořákovi, který dokonalou němčinou vysvětlil veliteli 
německé policie, že nejde o banditu, ale o zdravotníka, který 
ošetřoval i raněné německé vojáky a že barikáda byla vlastně 

postavena proti bolševikům. K záchraně života pana Urbana 
přispěla i paní Divíšková, občanka německé národnosti, která 
potvrdila prohlášení pana Dvořáka s tím, že občané v obci 
nejsou ozbrojeni a že se tu neskrývají žádní partyzáni. Pomohli 
i ranění němečtí vojáci z lazaretního vlaku, který stál už několik 
dní mezi naší obcí a Běchovicemi. Uvedli, že se jim v obci vychá-
zelo ve všem vstříc (majitel pekárny Jaroslav Urban pro ně pekl 
chléb) a že když oddíl postřílí některé místní občany, budou se 
na nich v obci mstít. Po těchto prohlášeních velitel svůj rozkaz 
zrušil. K dalším postihům našich občanů již potom nedošlo. Po 
uvolnění barikády oddíl obec opustil a odjel směrem k bojující 
Praze. Pěší jednotky naopak postupovaly při dráze do Kyjí, kde 
tehdy způsobily ztráty na životech kyjských občanů.
Po celé pondělí pak v nepravidelných intervalech projížděly 
směrem ku Praze skupiny německých vojsk. Podél silnice byly 
rozestaveny německé hlídky. Velitelé odbojové skupiny, působící 
na tehdejší četnické stanici, ukrývali doklady a střelivo a hlásili 
nové obsazování obce Němci spojkou a telefonicky dále. Než 
stačili odejít, tak jako ostatní členové skupiny, byli Němci 
zatčeni a pokládali za zázrak, že toto pohnuté období přežili. 
Již ráno vybrali němečtí vojáci v obchodech všechny hlavní 
potraviny. O chléb je nouze, zásobování samozřejmě vázne, 
elektrický proud je již třetí den přerušen. Mezi občany kolují 
kolem poledne neověřené zprávy, že u Černošic byli shozeni 
ruští parašutisté a že větší část Prahy již ovládají partyzáni.
Skupina účastníků místního odboje se soustředila a ukrýva-
la v lese, mezitím Němci v obci nařídili pod přísnými hroz-
bami odevzdávat zbraně, při prohlídkách však téměř žádné 
nenašli. Odpoledne po 3. hodině projely obcí další německé 
tanky. Směřovaly do Prahy, odkud se trvale ozývá slabší nebo 
silnější střelba. Navečer v půl šesté hlásil rozhlas, že do Prahy 
jede s Němci vyjednávat pověřená skupina amerických vojáků 
s bílým praporem. Před běchovickým nádražím stojí již pátý 
den lazaretní vlak s raněnými německými vojáky, s několika 

mrtvými a prý i s nakaženými skvrnitým tyfem. Mrtvé z laza-
retního vlaku údajně nosili do stále ještě hořícího stohu na poli 
za dnešním autobusovým obracištěm. Dlouho potom se ještě 
ukazovaly hroby z téže doby na břehu počernického rybníka. 
Navečer téhož dne byla ještě Němci ohrožena bojová skupina, 
ukrývající se v lese, která ustoupila přes čtvrť Na vinici, aby se 
znovu soustředila na bývalém cvičišti DTJ v Padolině.
V úterý 8. května v Praze stále pokračovaly urputné boje. 
Německé jednotky se probojovaly na náměstí Republiky 
a pokračovaly v pronikání ke Staroměstskému náměstí. Kolem 
poledne začalo v sídle České národní rady jednání s generálem 
Toussantem o kapitulaci a k večeru byl podepsán protokol o její 
formě, načež zahájila většina německých útvarů v Praze ústup 
směrem k americkým liniím.

V Počernicích na křižovatce od rána stálo několik německých 
vojáků na stráži, obcí projížděly směrem na Prahu a na 
Štěrboholy samostatné rozptýlené ustupující německé vojen-
ské skupiny, vesměs dezorientované, často bez vedení a spo-
jení. Některé se chránily bílými prapory, případně civilními ru-
kojmími, které vezly na vozech s sebou. V odpoledních hodinách 
přijelo k nám od Prahy osobní auto s československým 
důstojníkem, ozdobené státní vlajkou. Sháněl zbraně, kterých 
měla bojující Praha stále nedostatek. Odvážel si odtud bojové 
prostředky a střelivo, které již u nás nebyly zapotřebí. Kolem 
sedmé večer projížděly obcí další tanky směrem na Prahu a asi 
o dvě hodiny později naopak směrem do Českého Brodu dvě 
auta vyjednavačů kapitulačních podmínek, které u nás byly 
s uspokojením vítány.

Další snímky barikády na dolnopočernické křižovatce – pohled 
od bývalého obchodu paní Urbanové čp. 63 směrem k Barborce

Vnitřní strana barikády – foto od hostince Barborky

doc. Ing. arch. František Kašička

Ze starých Počernic 46
Světlé chvíle ve smutných válečných letech. 
29. dubna 1943 sehrála jedenáctka Vlasty 
Buriana na hřišti v Dolních Počernicích 
s místním SK fotbalový zápas (s nerozhod-
ným výsledkem 2:2). Na snímku „Král 
komiků“ s malou Věruškou Bednářovou 
v náručí při rozhovoru s jejím otcem Ru-
dolfem Bednářem. (Za zapůjčení snímku 
děkujeme pí. V. Kautské, roz. Bednářové)

doc. Ing. arch. František Kašička.

Vážení a milí čtenáři,
máte před sebou poslední číslo DPZ, které je připraveno 
stávající redakční radou. Po volbách nové zastupitelstvo zvolí 
jinou redakční radu, i když věříme, že velkých změn redakční 
rada nedozná.
Sluší se vám poděkovat za věrnost, jež jste našemu zpravodaji 
projevovali a za slova chvály, uznání a někdy i kritiky, ať již 
oprávněné, či nikoli.
V uplynulých čtyřech letech jsme podávali informace hlavně 
o dění v obci (a že je naše městská část opravdu na akce bo-
hatá), zprávy z úřadu, zajímavosti ze života naší městské části. 
Snažili jsme se být apolitičtí, na druhou stranu nemůžeme po-
minout, jak velký a pozitivní rozvoj městská část zvláště v posled-
ních čtyřech letech prodělala. Proto dostali na našich stránkách 
prostor ti, jenž se o to velkou měrou zasloužili. Pokud se nám 
něco nepodařilo, nebyl to záměr, ale často jsme se potýkali 
s technickými, či personálními problémy. DPZ v loňském roce 
ztratil odchodem pana Kšády hnací motor. Jeho zaujetí a pro-
fesionalitu jen postupně zacelujeme. Rádi jsme zavedli nové 

rubriky – například seriál o významných osobnostech spjatých 
s naší obcí. Reflektovali jsme i dění v okolních obcích, přinášeli 
články o místních spolcích, organizacích, tělovýchovných oddí-
lech a podobně. Postupně jsme měnili i grafiku stránek a cel-
kový grafický design zpravodaje.
Přes opakovanou kritiku, či osočování ze strany těch, jimž jsme 
neumožnili zveřejnit příspěvek, či neposkytli volnou stránku 
pro jejich politické seskupení, nejsme cenzurováni. Je smutné, 
že ten, kdo kritice DPZ podrobuje a neustále tvrdí, že je cen-
zurován, sám neví, co cenzura znamená. Redakční rada je totiž 
ve všech periodikách sestavena proto, aby připravila a posoudi-
la obsah jednotlivých příspěvků po stránce formální, obsahové, 
stylistické a hlavně z hlediska přínosu pro naše čtenáře.
Chtěl bych poděkovat všem členům redakční rady za práci, 
již pro zpravodaj vykonali, stejně tak jako spolupracovníkům 
a příznivcům DPZ.

MUDr. Pavel Boček, předseda redakční rady

z dějin naší obce z dějin naší obce



Vydává: Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice / Ročník XXI / Reg. č. 310006184 / ZDARMA
Redakční rada: MUDr. Pavel Boček (předseda), MUDr. Jana Drtilová, PhDr. Dagmar Jílková, Mgr. Tomáš V. F. Jirsák Havran, 
doc. Ing. arch. František Kašička, Mgr. Tomáš Král, Světla Parkanová, Ing. Olga Roušová, Mgr. Markéta Stehlíková, Vlasta Václavková. 
Za věcný a názorový obsah textů odpovídají jejich autoři. / www.dpocernice.cz / Sazba VLHA design - Ivan Orel / Tisk tiskárna JPM

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,


