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Již jen týdny do komu-
nálních voleti 1998

Vážení občané,
opravdu jen týdny zbývají do pátku
13. listopadu 1998, kdy se opět,
letos již podruhé, otevřou volební
místnosti ve všech obcích a městech
naší republiky (druhým volebním
dnem je sobota 14. listopadu 1998).
Právě 90 dnů před tímto termínem
totiž prezident České republiky
komunální volby pro nadcházející
čtyřleté volební období 1999 - 2000
vyhlásil. Od tohoto data se tak roz-
jíždí přesně stanovený harmono-
gram úkolů, především pro obecní
úřady a volební komise na všech
úrovních, který skončí prakticky
vyhlášením výsledků voleb. A tak
mi dovolte, abych Vás na konci
tohoto léta informoval o některých
důležitých termínech a aktech, které
volbám i v Horních Počernicích
musí předcházet.

Úvodem bych připomněl,
že v Horních Počernicích a i celém
volebním obvodu Prahy 9 se ten-
tokrát nevolí do senátu ČR, senátor
zvolený za náš obvod v r. 1996 má
mandát šestiletý, dvouleté mandáty
senátorů končí a tudíž volba nového
senátora bude v hl.m. Praze usku-
tečněna v tomto termínu pouze
v Praze 6, 10 a 11 (Praha 11 a 15).

Následující informace se již
týkají pouze komunálních voleb a
vybírám pouze ty nejdůležitější
úkony akru, upraveného zákonem č.
152/94 Sb., který je k dispozici i na
MU v Horních Počernicích.:

1./ Zastupitelstvo městské části
Praha - Horní Počernice stanovilo
svým usnesením ze dne 30. 7. 1998,
že počet členů zastupitelstva měst-
ské části Praha - Horní Počernice
bude stejný jako v končícím voleb-
ním období, tedy 27 členů.
2./ Rada zastupitelstva městské
části Praha -Horní Počernice stano-
vila svým usnesením ze dne 2. čer-
vence 1998, že pro komunální volby
1998 jsou Horní Počernice jedním
volebním obvodem a volby budou
probíhat ve 12 volebních okrscích,
tudíž i 12ti volebních místnostech
(shodné jako u voleb parlamentních
v červnu 1998).

3./ Starosta městské části jmenoval
zapisovatelkou místní volební
komise ing. Milenu Tkadlecovou.
4./ Den 8. září (66 dnů před ko-
náním voleb) je termínem pro ode-
vzdání kandidátních listin pro volby
do zastupitelstva městské části.
Připomínám, že volební stranou
mohou být registrované politické
strany a pol. hnutí, jejich koalice,
nezávislí kandidáti, nebo sdružení
nezávislých kandidátů nebo sdru-
žení pol. stran a nezávislých kan-
didátů. Pokud jde o nezávislé kan-
didáty, je třeba doplnit informaci v
tom smyslu, že každý nezávislý
kandidát v Horních Počernicích
musí ke své kandidátní listině připo-
jit petici podepsanou nejméně 600
voliči podporujícími jeho kandida-
turu.
5./ Do 14. 9. (tedy 60 dnů před ko-
náním voleb) může každá volební
strana, která v Horních Počernicích

podává kandidátní listinu, delegovat
do místní volební komise dva členy
komise a dva náhradníky.
6./ Do 13. 10. (tedy 30 dnů před ko-
náním voleb) může každá volební
strana, která v Horních Počernicích
podává kandidátní listinu, delegovat
do každé okrskové volební komise
(bude jich 12) jednoho člena komise
a jednoho náhradníka.
7./ Nejpozději 55 dnů před konáním
voleb svolá starosta první zasedání
Místní volební komise.
8./ Do 24. 9. mohou volební strany
odstranit případné závady na svých
kandidátních listinách.
9./ Do 23. 10. (nejpozději do 21 dnů
před konáním voleb) svolá starosta
první zasedání okrskových voleb-
ních komisí,

10./ 10 dnů před zahájením voleb
bude zahájena volební kampaň,
která skončí 48 hodin před volbami.

Tolik alespoň v tomto
desateru, úkolů a termínů je
samozřejmě více, výše uvedené
jsou ty nejdůležitější. Závěrem je
ještě třeba dodat, že společně s vol-
bami do místního zastupitelstva
Horních Počernic budeme v lis-
topadu volit i nové zastupitelstvo hl.
m. Prahy. I zde platí tytéž nebo
podobné úkoly.

z obsahu:
komunální volby
humanitní pomoc obcím
doprava III.
ZŠ Ratibořická
zápisy do kurzů
inzerce
program kina



Považuji za nutné podat
Vám tuto informaci, i když vím, že
zejména politické strany pracují na
přípravě voleb již celé léto. Je to
pochopitelně jejich hlavním letoš-
ním úkolem, nicméně se dom-
nívám, že občan příliš informací o
volbách do místních zastupitelstev
nemá. Jestliže v letošním "horkém"
politickém létě nejsou komunální
volby prioritou, přesto si myslím, že
by zvláště denní tisk měl občany o
této události pravidelně a včas
informovat. Berte proto moji infor-
maci, vážení občané jako vyplnění
této informační mezery, současně
však ale i jako poslední výzvu
volebním stranám i nezávislým
kandidátům, prostě všem, kterým
není osud a další rozvoj Horních
Počernic lhostejný.

Ivan Liška starosta

HUMANITÁRNÍ POMOC OBCÍM A
LIDEM POSTIŽENÝM POVODNĚMI

Bohužel, i letos se našemu
území nevyhnuly záplavy. Postiže-
ny byly zejména okresy ve výcho-
dních Čechách. Rada zastupitelstva
městské části Praha - Horní Počer-
nice na svém červencovém zasedá-
ní rozhodla o převodu částky
50 000,- Kč na pomoc postiženým
oblastem. Tyto prostředky byly
vloženy na zvláštní účet č. 31229-
9600059-998/0800 a dnem 15. 10.
budou poukázány některé z posti-
žených obcí.

Rada zastupitelstva Hor-
ních Počernic vyzývá ponikatele,
právnické i fyzické osoby i ostatní
občany, aby podle svých možností
přispěli k rozšíření této základní
částky na výše uvedený účet buď
vkladem nebo převodem na účet u
České spořitelny, pobočky v Hor-
ních Počernicích, nebo hotově do
pokladny místního úřadu Horní
Počernice. Děkujeme Vám!

Rada zastupitelstva
m.č. Praha - Horní Počernice

U HEJHA JIŘIČEK
Na otázku: kde teď bydlíš, jsem ráda
potměšile říkávala: U dvou koček.
Vyhnula jsem se tím nic neříkajícím
názvům ulic a zřejmě nejsem sama,
která tak činí. Území se tady lépe ozna-
čuje spíše podle škol, podle obchodů,
starých hospod i nových restaurací.
Většinou se říká na hlavní a ne na
Náchodské ulici, stále se říká u hodin, i
když tam už nejsou a začíná se říkat u
radnice místo po staru u výboru.
Na tutéž otázku: kde ted' bydlíš,
odpovídám letošní léto trochu jinak.
Říkám: U hejna jiřiček. Loňského roku
se totiž po velkém dešti přihnalo na
malé hřiště u Chodovické ulice hlučné
hejno jiřiček. Horečně začaly z blá-
tivých louží stavět svá hnízda, aby
dohnaly čas a vyvedly alespoň
jedenkrát své mladé. Nedá se říci, že
lidské panelové obyvatelstvo bylo z
toho nájezdu nadšeno, ale našla se hrst-
ka milých lidí, kterým na balkoně
nevadily. A tak se jiřičky usídlily,
vyvedly své mladé a po přezimování v
rovníkové a jižní Africe se letos koncem
dubna vrátily. Užitek z nich má celé
sídliště. Mouchy, komáři, mšice teď
nemají šanci. Od časného rána do
večerního smrákání je jiřičky obratně
chytají po celém blízkém okolí jako
potravu pro sebe i své mladé. Přichází
jim tak vhod naše nepořádky okolo kon-
tejnerů, kde bývá různého hmyzu velice
mnoho a nám tak bez chemických

prostředků ekologicky zpříjemňují ži-
votní prostředí. Vedle jiřiček se vzdu-
chem prohání nejlepší letci mezi praž-
skými ptáky - rorýsi. S pronikavým
křikem obletují domy a prohání se
vysoko na modré obloze. Nejčilejší
bývají dopoledne a pak až navečer.
Jsou to bojovní ptáci, kteří se umí rvát.
Dovedou obratně uhájit svá hnízda, ke
kterým se vždy po zimě vrací. A jejich
hnízda jsou natolik nepořádně slepená
z všelijakých odpadků lepkavou slinou,
že vešla i do českých přísloví o
nepořádku. Na cestu do jižní Afriky se
vydávají rorýsi dříve než jiřičky. Už v
srpnu, hned jakmile jsou mláďata
schopná letu. V tyto podletní pozdní
večery sedávají všichni tito ptáci
vysoko nad panelovými domy na
drátech a z té dálky vypadají jako
tmavé korálky navlečené na předlouhé
niti. Malé hejno se rozrostlo ve velké a
člověk jen obdivuje jeho manévrování
při rychlém letu vzduchem.

Nakonec alespoň poděkování
těm, kterým nevadí trochu práce navíc
a uklízí nepořádek pod jejich hnízdy na
svých balkonech.

Milada Peterová



HISTORIE DÁVNÁ A NEDÁVNÁ - DOPRAVA III.
Poslední článek o dopravě

jsme ukončili poznámkou o zřízení poš-
tovního úřadu v Horních Počernicích
dne 1. 2. 1879. Dnes se blíže sez-
námíme s historií vzniku této pošty a se
vším podstatným, co zřízení poštovního
úřadu předcházelo.

V druhé polovině minulého
století dochází k prudkému rozvoji
železniční dopravy. Praha je postupně
spojována železnicí se všemi evropský-
mi velkoměsty. Na počátku 80. let min-
ulého století dochází i k výstavbě další
časti tzv. Polabské dráhy, spojující
Prahu s východní částí země. Jednalo
se o výstavbu tratě Lysá-Praha. S výs-
tavbou tohoto úseku železnice se blíže
seznámíme v dalších kapitolách našeho
putování historií dávnou a nedávnou.
Dnes se pouze spokojíme s tím, že pos-
tupný provoz na tomto úseku železnice
byl zahájen 4. 10. 1873 a v naší obci
byla zřízena železniční stanice s náz-
vem „Chvala - Počernice".

Železnice poměrně rychle vyt-
lačila dopravu osob dostavníky a začala
postupně přejímat v okolí železničních
tratí i listovní a balíkovou poštovní
přepravu. Obecní představenstva v ob-
cích jimiž procházela železnice začala
usilovat u politické zprávy státu a u
ředitelství pošt o zřízení poštovního
úřadu v jejich obcích. Jedním z hlav-
ních argumentů pro zřízení poštovního
úřadu právě bylo, že v jejich obci je
železniční stanice a možnost tak rych-
lého a laciného spojení s ostatními poš-
tovními úřady.

Tato situace nastala i v naší
obci a nejbližším okolí. Stávající síť
nejbližších poštovních úřadů v 1874
byla následující: v Horních Počer-
nicích, Čertousích, Chvalech, Svépra-
vicích a na samotách Sichrov, Placina,
Xaverov a Nové Dvory doručoval
běchovický poštovní úřad, v Zelenci
doručoval nehvizdský poštovní úřad a v
Dehtárech brandýsský poštovní úřad.

Celá historie o reorganizaci
pošt v našem nejbližším okolí začala v
letech 1873 - 1874. Nejdříve v roce
1873 c.k. karlínské hejtmanství spo-
lečně s pražským ředitelstvím pošt
uvažovalo o připojení některých okol-
ních obcí k poštovnímu úřadu v
Satalicích. Stanovisko představenstva
spojených obcí Chvaly a Svépravice k
tomuto záměru bylo, že doporučilo

zřízení společné pošty pro Chvaly a
Satalice se sídlem ve Chvalech a rovněž
nabídlo způsobilé osoby z obce pro
funkci poštmistra. Jinak v případě
nezřízení pošty ve Chvalech, žádají
obec ponechat pod běchovickou poštou.
Na jaře 1874 navrhuje c.k. karlínské
hejtmanství společně s pražským ředi-
telstvím pošt zrušit poštu v Nehvizdech
a přemístit jí do Velkých Jiren. Ohlas
okolních obcí, které byly vyzvány ke
sdělení názoru na připojení jejich obce k
uvažované jirenské poště byl rozporný,
některé obce souhlasily, některé odmí-
taly. Je doloženo i odmítavé stanoyisko
naší obce k tomuto návrhu. V odpově-
di je doslova napsáno „že se kojí nadějí,
že bude jejich žádosti vyhověno o
zřízení poštovního úřadu v obci Horno-
Počernické". Dopis ze dne 2. 4. 1874 je
podepsán tehdejším starostou panem
Josefem Šusem. Původní žádost obce
není v sledovaném archivním fondu
uložena. I obec Mstětice odmítá připo-
jení k jirenské poště a naopak žádá
zřízení pošty přímo ve Mstěticích.

V lednu 1875 se sešli na obec-
ním úřadě v Horních Počernicích zás-
tupci okolních obcí (Čertous, Radonic,
Svémyslic, Zelenče, Jiren, Dehtár, Šes-
tajovic, Svépravic a Chval) a samot
Xaverova a Nových Dvorů a sepsali
žádost adresovanou c.k. poštovnímu
ředitelství v Praze o zřízení poštovního
úřadu v Horních Počernicích. Tato
žádost je sepsána německy a podepsána
starosty výše jmenovaných obcí a
opatřena úředními razítky. Při podrob-
nějším pohledu na dokument
zjišťujeme, že chybí podpisy a razítka
obce Jirny a spojených obcí Chvály a
Svépravice. Chybí zřejmě proto, neboť
jmenované obce rovněž žádaly o zřízení
poštovního úřadu právě u nich. K
žádosti je přiložen situační plán
Horních Počernic a okolí, jehož středem
prochází císařská silnice z Prahy do
Hradce Králové. Po obou stranách této
silnice jsou zakresleny obce s udáním
počtu obyvatel. V roce 1875 žilo v
Radonicích 424 obyvatel, v Dehtárech
150 obyv., ve Svémyslicích 120 obyv.,
v Zelenci 443 obyv., ve Chvalech 620
obyv., v Čertousích 264 obyv., v
Horních Počernicích 676 obyv., ve
Svépravicích 140 obyv., v Jirnech 850
obyv. a v Šestajovicích 759 obyvatel.
Na samotě Xaverov 30 obyvatel a na

samotě Nové Dvory 15 obyvatel.
Vyvrcholením všech snah v

naší obci o zřízení poštovní expedice,
jak se také v té době někdy nazýval
poštovní úřad, je žádost o zřízení poš-
tovní expedice adresovaná Slavnému
c.k. okresnímu hejtmanství v Karlině
ze dne 25. ledna 1877. Představenstvo
obce „Horno-Počernické a Kartouské"
se na schůzi 21. ledna 1877 „odhodlalo
zasaditi se o zřízení c.k. poštovní expe-
dice v místě. Toto odhodlání je
ztvrzeno hodnověrným protokolem,
jehož opis je k žádosti připojen." V
žádosti se dále podotýká, že „spojená
obec Horno-Počernická a Kartouská
čítá v 135 číslech domů přes 1400 oby-
vatelů, několik velkostatků, letní sídlo
hraběnky z Meraviglia a jiných pánů,
kteří přes léto ze zdravotních ohledů zde
bydlí a že jest inteligencí zastoupena."
A dále se uvádí „pak, že by pro případ
zřízení stanice poštovní v místě sem
mohly velmi výhodně přiděleny býti
obce: Chvala, Sejpravice, Dektáry,
Symislice, Zeleneč a Sestajovice jejichž
středem jest obec Horno-Počernická, v
které se nachází též škola, posádka čet-
nická, c.k. loterie a značná část obchod-
níků a průmyslníků". „Rovněž hodno
povšimnutí, že stanice c.k. severozápad-
ní dráhy od Horno-Počernic toliko 10
minut cesty vzdálená i též jmenovaným
obcím nejpřiležitější jest, což hlavně
přispívalo by k laciné dopravě poš-
tovních zásilek". „Pováží-li se konečně,
že obec Horno-Počernická ručiti chce
za to c.k. poštovnímu eráru, že neutrpí
žádných peněžných ztrát, záleží toliko
na dobré vůli a příznivosti c.k.
dotčených úřadů, aby v Horních
Počernicích c.k. poštovní expedice
zřízena byla". Za představenstvo obce
„Horno-Počernické a Kartouské"
podepsán Josef Uzel starosta a radní
Alois Blažek, Leopold Zdeborský,
Antonín Horáček.

Celá žádost a přiložený pro-
tokol jsou napsány krasopisně v
češtině. Oba dokumenty jsou uloženy
ve Státním archívu v Praze ve fondu
Ředitelství pošt a telegrafů Praha.
Kopie protokolu je otištěna na konci
tohoto článku. Vzhledem k nenormali-
zovaným rozměrům žádosti a protokolu
se stalo, že u protokolu není okopírován
podpis druhého radního pana Josefa
Wojáčka m.p. a u pana Václava



Suchánka chybí funkce zapisovatele.
Ještě téhož roku žádá c.k. kar-

línské hejtmanství představitele obce o
vyjádření k námitkám ke zřízení poš-
tovního úřadu. Podle výkazů poštovních
úřadů v Běchovicích, Nehvizdech a
Brandýse nad Labem „se prý jeví malý
výnos z poštovních služeb pro obec
Horní Počernice a obce okolní a kryl by
prý sotva polovinu výloh budoucí pošty
v Horních Počernicích". Na tyto
námitky odpovídá starosta obce
dopisem ze dne 27. 3. 1878, kde
námitky vyvrací a domnívá se, že opak
je pravdou. Rovněž sděluje, že případný
možný schodek může obec z obecní
pokladny c.k. eráru uhraditi.V dopise
se rovněž upozorňuje, že cesta posla z
běchovické pošty do naší obce vede
lesem a není tudíž vyloučena možnost
přepadení a oloupení. Tato skutečnost je
též jednou z příčin malého počtu
zásilek do Horních Počernic a okolních
obcí. Závěrem tohoto dopisu pan staros-
ta znovu žádá zřízení poštovního úřadu
v obci a c.k. karlínské hejtmanství o
podporu této žádosti. Tato žádost je
představenstvem obce ještě doplněna
dopisem ze dne 14. května 1878 a tzv.
Reversem ze dne 28. května 1878 o
způsobu placení výloh spojených se
zřízením poštovní expedice v obci. V
Reversu se „na základě usnesení obec-
ního zastupitelstva ze dne 10. března
1878 zavazuje se níže podepsané před-
stavenstvo, že bude-li v místě c.k. poš-
tovní expedice zařízena, výlohy na poš-
tovního posla za dvakráte denní chůzi k
zdejšímu nádraží samo ze svého tj. z
obecní pokladny nésti; dále se zavazuje
běžné útraty, které se předpokládají ve
výši 190 zlatých ročně v případě, že by
příjmem kryty nebyly c.k. poštovnímu
eráru nahraditi". Revers je podepsán
panem starostou Uzlem a radními: pány
Zdeborským, Horáčkem a Blažkem.

Například běchovický poš-
tovní úřad vykazoval ve sledovaném
období od 18. 5. do 16. 6. 1878 výnosy
za poštovní služby v Horních Počer-
nicích, Čertousích, okolních obcích
Chvalech a Svépravicích a na samotách
Sichrov, Placiny, Xaverov a Nové
Dvory ve výši 16 zlatých a 29 krejcarů.
Do jmenovaných obcí bylo v té době
doručeno 416 obyčejných zásilek a 41
doporučených zásilek a současně bylo
odesláno 234 obyčejných zásilek a 17
doporučených zásilek.

K zřízení poštovního úřadu v

Horních Počernicích dalo nakonec
souhlas i představenstvo spojených obcí
Chvaly a Svépravice, dopisem ze dne 5.
dubna 1877 adresovaným c.k. karlín-
skému hejtmanství. V dopise se navr-
huje zřízení poštovního úřadu ve
Chvalech nebo Horních Počernicích a
toto rozhodnutí ponechává na úvaze
úřadu. V případě zřízení poštovního
úřadu v Horních Počernicích, dopo-
ručuje snížit dosavadní poplatky za
doručování zásilek z běchovické pošty
ze 7 krejcarů za jednotlivý kus na 3 kre-
jcary.

Závěr celého několikaletého
projednávání žádostí obcí o zřízení
pošty ukončilo svým rozhodnutím min-
isterstvo obchodu ve Vídni. Výnosem
ministerstva obchodu ze dne 1.2,1879
byl zřízen poštovní úřad v obci Horní
Počernice. Doručovací obvod nového
poštovního úřadu tvořily tyto obce:
Horní Počernice, Čertousy se samotami
Sichrov, Placina a „Kolomaznice" a
nádražím Chvala - Počernice, dále
Chvaly, Svépravice se statkem Xaverov
a Dehtáry a Zeleneč. Tento výnos je
otištěn na konci článku.

Současně s tímto rozhodnutím
byl nový poštovní úřad protokolárně
uveden do provozu. Prvním pošt-
mistrem (poštovním expedientem) byl
jmenován pan Jiří Janda z Horních
Počernic č.p. 58 s nástupním ročním
platem 150 zlatých a ročními paušální-
mi příplatky ve výši 94 zlatých. Nový
poštovní úřad měl dvě úřední razítka a
úřední pečetidlo. Běžné denní razítko
bylo kulaté s názvem Ober Počernic a
Horní Počernice a uprostřed datum
podání. Pro úplnost rok byl uveden
pouze posledním dvojčíslím. Další
úřední razítko bylo kulaté s orlicí
uprostřed a s označením Postamt Ober
Počernic. Součástí protokolu je i otisk
pečetidla v červeném vosku. Otisk je
však tak poškozen, že je zcela nečitelný.

Příkazem poštovního ředitel-
ství pro Čechy v Praze byla předepsána
doprava zásilek z poštovního úřadu na
nádraží Chvala - Počernice a zpět.
Doprava byla zajišťována poslem
dvakrát denně. Dále byly určeny poš-
tovní vlakové spoje, kterými budou poš-
tovní zásilky dopravovány ve směru do
Prahy a ve směru do Vídně. Byl to ranní
vlak č. 41 Vídeň - Nymburk - Praha a
vlak č. 42 Praha - Nymburk - Vídeň,
oba s odjezdem ráno v 7 hodin 20
minut ze stanice Chvala - Počernice.

Dále pak večerní vlak č. 42 Vídeň -
Nymburk - Praha a č. 41 Praha -
Nymburk - Vídeň, oba vlaky s odjez-
dem v 7 hodin večer.

Místní označení Sichrov,
Placina a Xaverov existují dodnes.
Samotu pod označením „Kolomaznice"
se nám zatím na žádné mapě ani
místopisném seznamu nepodařilo zjistit,
ani věrohodně ověřit. Samota „Kolo-
maznice" je přesto uvedena v úředním
výnosu o zřízení pošty v naší obci.

Podle věrohodných dokladů
byl pan Jiří Janda c.k. poštmistrem ještě
v roce 1903 a současně byl i starostou
40-ti členného spolku Občanská beseda.

Provoz pošt byl na konci min-
ulého století a na počátku tohoto století
neustále zdokonalován a postupně
přecházel pod státní správu. Současně s
tím byly i upravovány platy poštovních
zaměstnanců obdobně jako platy úřed-
níků a zaměstnanců ve státní správě.
Mezi tato opatření patří i nařízení min-
isterstva obchodu z roku 1910, podle
kterého byla provedena reforma platů
poštmistrů a provedeno rozdělení na
poštmistry a vrchní poštmistry. Další
zásadní změna podle tohoto nařízení
byla v tom,že se poštmistry mohly stát
také ženy. Jejich služné bylo vždy nižší
než u mužů a nemohly postoupit do kat-
egorie vrchních poštmistrů. Tato
radikální změna se projevila na naší
poště, kde v roce 1914 a dalších letech
byla c.k. poštmistrovou paní Marie
Hromádková. I v sousedních obcích
byly ženy ve službách pošty. V
Dolních Počernicích byla správcovou
poštovního úřadu jmenována paní
Antonie Růžičková a na poště ve Vinoři
sloužila jako výpravkyně paní Karolína
Krumpholzová.

Postupem doby byl upravován
a rozšiřován doručovací obvod
hornopočernické pošty. V roce 1903 do
stávajícího doručovacího obvodu patři-
ly ještě obce Klánovice, Šestajovice,
Svémyslice a samota Nová Hospoda.
Naopak není již uváděna samota
„Kolomaznice". Celkem v roce 1903
tvořilo doručovací obvod naší pošty 9
samostatných obcí a 4 samoty.

Ing. František Špiller
Ing.Hubert Antes - kronikář



Protokol ze schůze představenstva obce Horno-Počernické a Kartous

Vynos ministerstva obchodu o zřízení poštovního úřadu v Horních Počernicích



Úspěchy žáky ZŠ RatSbořScká v obvodních kolech soutěži
Recitační soutěž PRAŽSKÉ VAJÍČKO

1. místo ALEXANDRA PTÁČKOVA 7.B
2. místo MARTINA CHLADOVÁ 8.B

Pěvecká soutěž PRAŽSKÁ SNÍTKA (různé věkové kategorie)
1. místo PETRA KRÁLÍKOVÁ 4.A
1. místo DAGMAR BORECKÁ 7.A (1. V celopražském kole)
1. místo TEREZA NAJDEKROVÁ 6.A (2. v celopražském kole)
2. místo MICHAL WEIDENHOFFER 6.A

Mladý historik
1. místo BARBORA MACHKOVÁ 8.A (úspěšná i v celopražském kole)

Biologická olympiáda
1. místo ANIČKA JERMÁŘOVÁ 9 A
2. místo LENKA FILIPOVÁ 9.A (obě úspěšně reprezentovaly školu v celopražském kole)

LENKA SMEJKALOVÁ 6.A postoupila do oblastního kola
Zlatý list

LENKA FILIPOVÁ 9.A
ANIČKA JERMÁŘOVÁ 9.A
ZUZKA URBANOVÁ 9.A (obsadili 2. místo v celopražském kole
TIBOR MIČINEC 8.A a postoupili do celonárodního kola)
JAN MÍKA 8. A
JAKUB RYBÁŘ 8.A

Matematická olympiáda (různé věkové kategorie)
1. místo ONDŘEJ FREMUNT 5.A
2. místo BARBORA MACHKOVÁ 8. A

Pythagoriáda
1. místo PETR NOVÁK 7.A
2. místo MICHAL WEIDENHOFFER 6 A

Olympiáda z ČJ
1. místo TEREZA HENDLOVÁ 9 A
2. místo VERONIKA KREISLOVÁ 9.A
3. místo LENKA KVASNIČKOVÁ 9.A (v celopražském kole 7. místo)

Konverzace v NJ
1. místo ANETA RYBÁŘOVA 7.B
2. místo JAN MUSIL 8.B

Konverzace v AJ
1. místo MICHAELA ČINČÁROVÁ 9.A

Bystré hlavy
1. místo JAKUB BENDA 4.A
2. místo MARIE STRAKOŠOVÁ 4.B
3. místo MICHAL FILIP 4 A

VŠEM ŽÁKŮM BLAHOPŘEJEME, CHVÁLÍME JE ZA VZORNOU REPREZENTACI ŠKOLY A DĚKUJEME VŠEM UČITELŮM, KTEŘÍ

JE NA SOUTĚŽE TAK VELMI DOBŘE PŘIPRAVILI. KOLEKTIV ZŠ RATIBOŘICKÁ

Pranostika * září
O svatém Viktorínu (5. 9.), ještě je teplo i ve stínu

Na panny Marie narození (8. 9.), hadi a štíři, do podzemí míří
Po svatém kříži (14. 9.), podzim se blíží

Od Ludmily světice (16. 9.), obouvej již střevíce
Po svatém Matouši (21. 9.), dej čepici na uši

Od početí svatého Jana (24. 9.), namnoze babské léto začíná
Na svatého Václava, sluneční záplava



1. úterý
2. středa
4. pátek
5. sobota
6. neděle
9. středa
10. čtvrtek
11. pátek
12. sobota
15. titerý
16. středa
18. pátek
19- sobota
20. neděle
20. neděle
23. středa
24. čtvrtek
25. pátek
26. sobota
29- úterý

KINO
15 a 17
20,00
20,00
20,00
15 a 17
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
15,00
17,30
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

KXANOVICE - září 199B
Pásmo krátkých čes. filmů k zahájení Skol.
Muž, který věděl příliš málo
Šerifové
Šerifové
Malá mořská víla
Ztraceni ve vesmíru
Ztraceni ve vesmíru
Půlnoc v zahradě dobra a zla
Chobotnice
Vrtěti psem
Kámasútra
Extra život
Extra život
Anastázie
Drž si šátek, Taťjano
Mimic
Mortal Combat 2
Big Hit
Big Hit
Zaříkávač koní

USA

Dům dětí a mládeže
Praha - Horní

Počernice, Ratibořická
1. nabízí uplatnění středoškolákům,
vysokoškolákům, učitelům i dalším
zájemcům. Hledáme externí spolu-
pracovníky - vedoucí zájmových
kroužků (50 Kč - 70 Kč za hod)
sportovních, technických, umělec-
kých, jazykových, kopané, sebeo-
brany, basketbalu, šachů, kytary,
keyboardu, základů techniky, dívčí-
ho klubu a keramiky.
2. pořádá týden otevřených dveří
7.-11.9.1998
-s informacemi o kroužcích
-spojený s výstavou fotografií z
letošního letního dětského tábora u
Blatné a výsledků činnosti záj-
mových kroužků s vernisáží ve
čtvrtek 10.9. v 16 hodin
ve středu 30.9.1998 od 16 do 18
hodin - veselou olympiádu se
soutěžemi o ceny.
3. Nabídka pravidelné zájmové čin-
nosti v kroužcích v DDM Hor. Poč.

baietní prvky, tanec španěl., italský,
český lidový (klasický i moderní)
Divadelní kroužek (dramatické hry)
Dívčí klub I. (vaření, šití, výlety)
Kroužek keramiky 6 -14 let
Kroužek tance a baletu 9 -13 let
Kroužek výuky anglického jazyka
Kroužek výuky německého jazyka
Mažoretky, tan. hry (hry v poh.,
přípr. vyst.) 6 - 1 0 let
Rybářský kroužek (rybolovné tech-
niky, výlety) 7 - 14 let
Taneční kroužek "Rap" (zákl. disko
tance)
Taneční studio DDM 7 -10 let
Výtvarný kroužek (zákl. kresby,
malby, koláže) 6 -14 let
Základy hry na kytaru (sezn. se zákl.
akordy)
Baseball 10-14 let
Jóga v denním životě (s doprovo-
dem i bez něj, pro zdraví) 3 - 7 let
Jóga v denním životě (jak se stát
výborným žákem, pro zdraví) 6-9 let
Jóga v denním životě (jak se stát
výborným žákem, pro zdrav!)10-17

Jóga v denním životě (pro zdraví,
bolesti v zádech aj.) 18-99 let
Malá kopaná a pohybové hry
Míčové hry (chlapci) 10 -13 let
Míčové hry (dívky) - zákl. volejbalu,
míč. hry 9-13 let
Pohybové a míčové hry 6 - 8 let
Sebeobrana a bojov, sport 8 -14let
Stolní tenis (základy hry, turnaje o
ceny) 8 - 12 let
Základy techniky (výrobky ze dřeva
a papíru) 7 -10 let
Seznam se s počítačem - pro
začátečníky 8 -12 let
O počítači pro pokročilejší 8 -12 let
Letecký modelář 1. (modely, stavba,
soutěže) 8-13 let
Letecký modelář 2. (modely, stavba,
soutěže) 8 -13 let
Železniční modelář (stavba kole-
jiště, zákl. el. zapoj.) 6 -12 let
(zahájení po přihlášení
dostatečného počtu zájemců)

Přihlášky a informace na
tel. 81925264
DDM Ratibořická 32/1899



SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Y měsíci září oslaví svá významná Životní výročí {

92 Vaněčková Hedvika Dobšická 8.9. 1906

Hron Václav Třebešovská 8. 9. 1906

91 Vejnar Oldřich Chodovická 18.9.1907

88 Soukup Václav Šplechnerova 13. 9. 1910

87 Kratejlová Antonie Náchodská 26.9.1911

86 Petrovic Josef Tlustého 3.9. 1912
Prošek Rudolf Náchodská 17.9. 1912
Zeminová Jaroslava Tlustého 17.9. 1912
Mlavcová Vlasta Spojenců 26.9. 1912

85 Fialová Rostislava Podůlší 4.9. 1913
Procházková Marie Komárovská 25.9. 1913

84 Kubisková Jarmila Slatiňanská 23.9. 1914
Škrleová Františka Studnička 27.9. 1914

83 Voráček Václav Chvalkovická 1.9. 1915
Šíf Václav Chodovická 2.9. 1915
Penížková Marie Komárovská 7.9- 1915
Peluňková Etela Mezilesí 12.9. 1915
Zábilková Jarmila Mezilesí 14.9. 1915

82 Vrba Arnošt V humnech 22.9. 1916

81 Šimáček Josef Stoliňská 8.9.1917
Kolomazníková Marie Náchodská 11.9. 1917
Jedličková Květoslava Spojenců 19.9- 1917
Matuška Josef Tlustého 26.9- 1917

75 Beranová Věra Běchorská 27,9- 1923
Fráterová Věra Křovinovo nám. 1. 9. 1923
Hlavová Věra Stoliňská 19.9. 1923
Kotrbatá Marie Ve žlíbku 20. 9. 1923
Šerc Jaromír Votuzská 8.9. 1923
Veselý Vlastimil Běchorská 14.9. 1923

Přejeme všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, štěstí
a mnoho spokojenosti v osobním životě

Sbor pro občanské záležitosti



írížerce - inzerce;- inzerce - mzerde - inzerce
Nabízím překlady z a do
angličtiny.překlady z fran-
couzštiny do češtiny a z
francouzštiny do anglič-
tiny. Sylvia irgiová
tel. 8192 5257 IČO mám

Prodám dr. byt 3 + 1
zděný, s balkonem a ga-
ráží v Praze 9 - Klánovi-
cích. V budoucnu mož-
nost půdní vestavby.
Cena 1 700.000,- Kč
Dohoda možná, tel.
90035584, 0602200133

Hledám admin. práci
dop. 3x týdně,
tel. 81924128.

Vyměním 2kk Žižkov za
gars. v Hor. Poč.
tel. 81924128

Studentka doučí
němčinu děti i dospělí
100,-Kč/45 min.
tel. 8192 1350

Kvalitní brambory na
uskladnění prodá soukr.
zemědělec tel. 81921847

Stříhání psů, úprava
všech plemen, koupání.
U jeslí 1657 tel.81920351

Vyměním obec. 3+1L tel.
za obec. nebo st. 2 + kk
pouze Hor. Počernice,
tel. 81921208 po 18 hod.
Zn. dohoda

Pronajmeme prodejnu

17m s vytápěním a mož-
ností použití sociálního
zařízení v domě. Adresa:
Běluňská 1841 (výškové
domy), Horní Počernice.
Výhodné nájemné.
Nabídky na: Bytové druž-
stvo Běluňská, Běluňská
1840, 193 00 Praha Hor.
Počernice p. Kožíšková
tei.81920360

Vyměním 2+vel. kompl,
přísl. I. kat., vlastní, P7 -
Maniny za stejný v Hor.
Poč. nebo malý domek.
Zn. 860629 večer

Místní úřad Praha -
Horní Počernice přijme
správce Chvalského hřbi-
tova s nástupem ihned.
Bližší informace p. Píša
tel: 81924195, 81925201

Kompletní účetní služby
dle vašich potřeb
(jednoduché i podvojné
účetnictví, DPH, mzdy,

4, ročník Tenisového turnaje
pražských starosta

Již počtvrté a opět na kurtech TL Sokol Horní Počernice se
konal Tenisový turnaj pražských starostů. V pátek 21. a v
sobotu 22. srpna zápolilo s tenisovou raketou 7 účastníků,
představitelů samospráv pražských městských částí. Vítězem
dvouhry se stal již podruhé pražský radní MUDr Michael
Hvízdala, který se starostou Prahy 6 Petrem Bočkem vyhrál i
čtyřhru. Pořadatelé děkují za pomoc při organizaci turnaje
SOU potravinářskému, firmě Matýska, Místnímu hospo-
dářství MU Horní Počernice, firmám R+R a Briliant.
Výtěžek turnaje bude věnovám Nadaci Chvalského zámku.

Nakonec pozvánka na další tenisový turnaj ve dnech
11. a 13. září na kurtech TJ Sokol v Horních Počernicích v ul.
Ve žlíbku se koná další ročník otevřeného turnaje členů
tenisového oddílu o Kečupový pohár. Hrají muži i ženy bez
rozdílu věku - dvouhru i čtyřhru.
Přijďte změřit své síly nebo se alespoň pobavit dobrým
sportem. Ing. Josef Pittner

JÓGA ZAČNE V ŘÍJNU - p. OBALILOVÁ

daňové přiznání a další)
tel. 02/8192 0938

Montáž švédského těs-
nění do oken a dveří,
žaluzie. Zd. Fišer, U jeslí
2269, H. Počernice.
tel. 81922008 nebo
0603716731.

Dětský bazar nabízí
komisní prodej - dětské
oblečení a obuv + nové
obi. za nízké ceny.
Po-Pá 13.30-18.00.
Božanovská 2345 H. P.
BUS zast. 222, 223 Na
Chvalce tel. 0603500338

AUTOŠKOLA FERDA
nabízí výcvik pro získání
řidičského průkazu skupin
A,B,M, kondiční jízdy.
tel. zázn. 8192 2454,
0603 410 116

AUTOŠKOLA TRIUMF
výcvik z místa bydliště
prask. M,A,B,A+B,
kondiční jízdy.
H. Počernice, Náchodská
1033, tel.0603 418 333
nebo 8192 0134

Špaiet. okna prodám
6ks různé vel., velice
levně Zn. 81925247večer

DODAVKY
MONTÁŽE

SERVIS

:

SECURiTY&COMUNICATION
TECHNOLOGIES

REVIZE
REKONSTRUKCE

PORADENSTVÍ
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

UZAVŘENÉ KAMEROVÉ OKRUHY

SYSTÉMY KONTROLY PŘÍSTUPU

• DATOVÉ SÍTĚ, STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

DOMÁCÍ TELEFONY, INTERCOMY

POBOČKOVÉ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY

ANTÉNNÍ SYSTÉMY PRO PŘÍJEM TV.SAT, FM

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY, EL. ROZVODY NN

SPOLEHLIVOST - ZKUŠENOST - KVALITA - SERVIS

tel: 02/793 6896
tel/fax:02/791 6897

0602/20 71 71
0602/3257 14

Chcete se stát sponzorem Hornopočernického zpravo-
daje ? V tom případě se ozvěte do redakce HPZ na tele-
fon 81920339 a domluvte si s námi schůzku ! Můžete
sponzorovat jedno určité číslo, ale můžete se také stát
hlavním sponzorem HPZ pro letošní rok. Rádi zveře-
jníme logo vaší firmy na titulní straně, případně před-
stavíme čtenářům vaši firmu uvnitř listu .
Za projevení zájmu vám předem děkujeme a těšíme se
na osobní jednání. Za redakční radu Hana Čížková



Procházka Karel

PROTHÉRM

Technická služba a servis
plynových a olejových horáků

WEISHAUPT a BEIMTONE

Autorizované měření emisí

tel/fax:02/81923331

0602/344823

REALITYY - PROJEKTY - ODHADY

MAAD reál, s.r.o.
Krátkého 4/250,Praha 9

(naproti Vysočanské radnici.vedle Eurotelu)

tei.6631 5247,6631 5617
0602/13 00 14

Výběr z aktuální nabídky:
Bydlení Komerce
RD 4 + 1 P 9-Běchovice-2,6mit. Poz.P9-Hor. Poč.3tis.m2-1,190/m2

RD 5+1P 9-Hor. Poč. -3,1 mil. Poz.P5-M.Chudi!e-1500/m!3mil.
St.poz.8tis.m!u Říčan-590/m2 Poz.Želez.Ruda - 45tis.nf80/m z

Si. poz. 9tis.m2 Hrustce-210/m? Poz.P9-HorM-3x5tis.nl -role
Exkt.byt 370iTťP5-OV-4,8mií. Penzion P9 s poz.4fis.m!-12,5mil.
Byt3+lgar.Říčany-0V-l,4mil.
RD4+lMratínP-výcl-l,7mil.

Hotel v centru Soběslavi-1
Penzion rekr.obi.Pha.-vvch.-11 mil.

Hldáme další nemovitosti - nabídněte!
Všechny služby až po přepis na katastr
zabezpečujeme pro majitele nemovitosti

zdarma!
Navštivte nás nebo zavolejte!

#•«•©

velko i maloobchod
DROGERSE - KOSMETÍKA
Horní Počernice, Mezilesí 518
tel/

Od "SSS-»—-
Stáčené saponáty, čistící prostředky,

zubní pasty, kondomy
Kompletní kosmetika

DERMACOL.REGiNA, JENY LANE,
ÚSTAV LÉKAŘSKÉ KOSMETIKY,
KARLOVARSKÉ VŘÍDLO a další.

Ráj rtěnek, laků na nehty, řasenek,
pudrů, ale i nejobyčejnějších věcí.

DACHDEKER spol s. r. o.

STRECHA NAD HLAVOU
- komplet pro stavby
- izolace, střešní krytiny

BRAMAC, BETA, ISOLA
- okna, doplňky

ZAKOUPENÝ MATERIÁL VÁM DOPRAVÍME

Navštivte náš prodejní sklad

PRODEJNÍ DOBA: Po - Pá 7.00 -15.30

P r a h a 9 - Horní Počernice
Sichrov - Náchodská ul.
teL/fax: 02/81920527
mobil, tel.: 0602/30 39 26

10
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obchodní sdružení
Plkovská 148, Horní Počernice

Maloobchod - velkoobchod

Nabízí:
Rozvody vody v plastu, mědi, pozinku

Zdravotní keramika JIKa a Laufen
Odpadni a kanalizační potrubí PVC a HT
Vodovodní baterie pákové i kohoutkové

Vybavení koupelen: vany (ocelové, plastové, hydro-
masážní), sprchové kouty (RAVAK i dovozové)

Koupelnový nábytek JIKa
Koupelnové doplňky

Topenářské zboží (radiátory, oběh. čerpadla, armatury)
Vybrané nářadí BOSCH, TONA, NAREX

Kotle, bojlery . .

Rozvoz po Horních Počernicích zdarma.

Provozní doba:
Po-Pá: 7.00 - 18.00 hod.

So: 8.00-12.00 hod.

~ Tel: 02/ 81 92 42 21, 81 92 51 58

l i
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ANDREJ
Otovkká 401/61
19100 Praha 9
tel. 02/8192 55 40
záz./fax 02/819 234 52
mob. 0603 427 223

STŘECHY - klempířské a pokiý-
vacské práce včetně zateplení

FASÁDY - rod. a činžovních domů
spárovaní, zateplení panelových domů

PROJEKTY - interiéry - exteriéry
dekorativní nátěry a nástnky
OIKOS,VARIOPAINT,UMWALL

PROGRES SERVIS Praha a. s.
Ve žlĺbku 1800, Praha 9 - Horní Počernice

provádíme
•fc servis praček, myček, chlazení

informace na č. te l : 81 92 10 71, 81 92 10 73

nabízíme
•fc na naší partiové prodejně Náchodská 486

prodej mírně poškozeného, plně funkčního zboží
ze sortimentu domácích elektrospotřebičů

•* plná záruka
* výrazné slevy

* prodejní doba PO - PÁ 10.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00
TELEFON 81 92 08 30

PROGRES SERVIS PRAHA

ALLIANZ POJIŠŤOVNA, a. s.
ŽÁKOVA OLGA
obchodní zástupce

Praha 9 Horní Počernice, Komárovska 1937
po 18 hod. tel. 0602 236 125

8192 27 14
12



Oprava iízdního řádu noční linkv 512

Orientační ^k 1 f
jízdní *J X-*d

03 Svatojánská
05 + Chlumecká
07 Chvály
08 Vojická
09 Nádraží H.Počernice
11 Komárovská
12 Tľebešovská
13 VE ŽLÍBKU

Vvsvětlivkv:
+ Zastavuje na znamení,

znamení prosím dávejte řidiči včas.

PRAŽSKÁ 1NTEG ROVANÁ DOPRAVA I
Městská doprava Praha
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Vysvetlivky:
+ Zastavuje na znamení,

znamení prosím dávejte řidiči včas.
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Osvětová beseda MÚ Horní Počernice oznamuje, že

zápis do kursů na školní rok 98/99
se koná v kulturním středisku Domeček, Votuzská 322, Praha -

Horní Počernice, teí. 81920339
ve dnech 1. - 4. a 7. - 10. září 1998 denně od 15.00 do 19.00 hodin

nabídka pro děti

ANGLIČTINA pro děti od předškolního věku a prvňáky až po ukončení ZŠ
{jednotlivé kursy budou podrobně vypsány u zápisu)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA pro děti od 5 let až do ukončení ZŠ (celkem 3 kursy)

KERAMICKÁ DÍLNA pro děti 7 - 9 let (výuka v dílně s vybavením vč. pece)
KERAMICKÁ DÍLNA pro děti 9 let a starší (výuka v dílně s vybavením vč. pece)

ŠIKOVNÉ RUCE pro děti 5 - 8 let (práce s přírodními materiály, základy ručních prací)
ŠIKOVNÉ RUCE pro děti 8 - 12 let (práce s přírodními materiály, základy ručních prací)

POHYBOVÁ VÝCHOVA pro děti 5 - 8 let (zaměřeno sportovně)
POHYBOVÁ VÝCHOVA pro děti 8 - 12 let (zaměřeno sportovně)
POHYBOVÁ VÝCHOVA pro děti 5 - 8 let (zaměřeno na tanec)
POHYBOVÁ VÝCHOVA pro děti 8 - 12 let (zaměřeno na tanec)
MODERNÍ TANEC pro starší žáky ZŠ 12 - 15 let

DIVADELNÍ ŠKOLA letos nepřijímá nové žáky
(ti co chodili v minulém školním roce mají schůzku s režisérem Vladimírem
Stoklasou v úterý 22. zán v 17.00 v Domečku, děti v doprovodu jednoho rodiče).

nabídka pro dospělé

ANGLIČTINA od začátečníků přes mírně a středně pokročilé až po konverzaci

NĚMČINA od začátečníků po středně pokročilé

ITALŠTINA A FRANCOUZŠTINA podle zájmu (přihlášky podávejte v době zápisu)

KERAMICKÁ DÍLNA výroba keramiky vč. možnosti vypálení výrobků
( POZOR nejedná se o točení na kruhu).

Veškerá výuka probíhá pod vedením kvalifikovaných a zkušených lektorů !
Podrobné informace o termínech a cenách vám rádi podáme v době zápisu.
Kursovné se platí při zápisu - rezervace míst bez zaplacení není možná.
A nezapomeňte: INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ = DOBRÁ INVESTICE !
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Co je to ten "MAX" !
Řekli mi: „ Napište taky něco o
kinu, ať se ví, že tu je." Jinak by se
to snad nevědělo, napadlo mne
dotčeně. Vždyť za ten rok, který fun-
guje MAX tu bylo průměrně tisíc
lidí měsíčně pro které jsme odehráli
přes stopadcsát titulů. Může si toho
někdo nevšimnout?! Vlastně proč by
nemohl, když k nám „pražští" diváci
přichází poprvé a omylem vystoupí z
autobusu dřív stane se, že je
„počerničák" dotázaný na cestu ke
kinu MAX pošle k CCM. Tak že
jen pro orientaci, kino MAX je ta
zčásti modrobílá budova polepená
plakáty ve druhé třetině Horních
Počernic (počítáno od centra města)
a je vidět z Náchodské.

Kino na tomto místě stojí už
od čtyřicátých let. Bylo to jedno z
prvních kin v republice, které bylo
upraveno na širokoúhlou projekci.
Širokoúhlé filmy ze kterých vám
doma v televizi jako by něco chybí a z
hlavního hrdiny často vidíte jen nos
nakukující z pravé nebo levé strany
obrazovky nebo nedej bože, je to jen
takový úzký obrazový pás, kde je
všechno tak malinké, že byste ocenili
dalekohled. Tak právě tyhle filmy
jsou u nás nejkrásnější a panoramat-
ické záběry na krajinu si teprve tady
vychutnáte. I když říci teprve je
hloupost, protože film v kině můžete
vždycky vidět dřív než na videu nebo
v televizi.

Asi si myslíte: „Kino tu stálo
i před rokem, bylo širokoúhlé a
hrálo, tak o co jde?" „ Je to všechno
pravda, stálo, bylo i hrálo a přece jen
se spousta věcí změnila. Tak přede-
vším to co bylo nejjasnější, i když
zdaleka ne nejdůležitější, název. Od
1.9.1997 je v Počernicích kino MAX.
To bylo nejjednodušší a nejrychlejší,
pak přišlo to další. To už nebyla ani
náhodou taková legrace. Ti kteří tu
během toho posledního roku nebyli
vědí o čem mluvím, ti ostatní si na to
možná už ani nevzpomenou, ale sál
kina Oko byla temná ponurá šedivá
místnost, kde to bylo nepříjemně cílit
prachem pálícím se na žárovkách, ve
foyeru byla zatemněná okna a v dálce

blikala jedna bludička žárovka.
Strašidelný zámek.

Vymalujeme, rychlé rozhod-
nutí. Ta hrozná vlnkovaná lesklá
pnšernost musí ze zdí dolu ( myslím
tím takový ten plastický nátěr, který
bývá do jednoho metru výšky např.
podél schodišť ve školách - my ho
měli až do stropu). Trvalo to tři týdny
a byla to snad nejprotivnější a nejod-
pornější práce, jakou si lze před-
stavit. Tuhletu lingrustu (doufám, že
se to tak píše) tu vytvořili malířští učni
v padesátých letech a držela opravdu
stoprocentně, zpětně je zdravím a
určitě si všichni zasloužili jedničku.
Jo a ty světla - lapače prachu - ty taky
pryč, no a tyhle plechový' monstra no
to ne ... Závěr vymalovali jsme,
sladili jsme barevně sál, využili jeho
zvláštnost - okna, předělali foyer a
ještě další tisíce maličkostí, které
dávají dohromady základ kina MAX.

Všechno jsme připravovali s
nadšením na 2. října, kdy otevřeme.
Jestli to co jsme tu do té doby udělali
nešlo vždycky úplně snadno a stálo
nás to síly, to nejhorší nás čekalo.
Diváci, kteří sem byli zvyklí chodit, ti
nešli do kina na film, ti se přišli do
sálu opít levným alkoholem zak-
oupeným v nedalekém velkoob-
chodě a posedět v teple s filmem
jako kulisou a případně si jako
suvenýr odnést část zařízení kina
nebo ho aspoň poničit . Každý večer
jsme nastupovali do sálu jako dozorci
v káznici se zvýšenou ostrahou a
zajištbvali divákům, kteří opravdu
chtěli film vidět, jeho klidné shléd-
nutí a prožití. Připadala jsem si jako
nejhorší „prudič", který už neví coby.
Vždycky mi, ale další energii dodali ti
diváci, kteří odcházeli a pochvalovali
si jak je to teď prima a že dřív to ani
nemělo cenu na film sem chodit
protože z něj nic neměli . Musím to
rychle zaklepat, ale problémové
večery se staly zvláštností.

Tohohle všeho si divák
pravděpodobně všimne. Co by si
nemusel uvědomit je obrovská
změna v kvalitě samotné projekci
filmu. Možná každý neví, že film,
který se promítá v kině není nahrán

na kazetě a nestačí ho tedy před před-
stavením založit a zmáčknout play. Je
to všechno trošinku složitější a
náročnější na práci promítače. Ten
náš stále něco vylepšuje a upravuje,
vyčistil promítačky, plátno a všechno
co vyčistit šlo a úplně objektivně
musím říct, že tak precizní a perfekt-
ní projekci najdete málo kde.
Nestane se tu, že by byl obraz roz-
mazaný vybíhal mimo plátno nebo
by dokonce bylo vidět prolnutí.

Ted to co je na kinu nej-
důležitější - filmy. MAX hraje oprav-
du každý den a během školního roku
dvakrát denně. V neděli ve Iři
odpoledne promítáme pohádku pro
děti, je to rozhodně nejlépe navštěvo-
vané představení. Filmy se snažím
vybírat tak, aby si tu každý našel něco
pro sebe. Pokud je to jen trochu
možné komerční filmy hrajeme o vík-
endu a filmy nezávislé a „jiné" od
pondělka do středy (ne vždycky se to
povede). V loňském roce jsme
připravili pár projektů, které jsou
mimo hlavní hrací profil. Na besedu
k filmu Báječná léta pod psa jsme
pozvali autora předlohy Michala
Viwegha, k filmu 101 Dalmatinů děti
malovali obrázky, které byly vystaveny
v předsálí kina...

Jeden rok práce je za námi a
připravujeme se na rok druhý, který
bude doufám ještě lepší než ten před-
chozí. Dál pro Vás chceme hrát
každý den a to vždycky i kdybyste tu
byly jen dva, protože se nesmírně
vážíme toho, že se rozhodnete, zvlášť
teď v nastávajících chladných
večerech , opustit své místečko na
gauči před televizí a vydat se nocí
(můžete jet klidné autem, je kde
zaparkovat). Když přijdete o chvilku
dřív nemusíte postávat a podupávat
venku, vezměte s důvěrou za kliku a
vstupte, ještě před filmem si můžete
třeba s piäteli dát pro zahřátí kávu
nebo skleničku něčeho ostřejšího.

Těším se na Vaši návštěvu
za kino MAX Markéta Králová
PS: Možná se vám něco nelíbí, něco
byste chtěli mít jinak, řekněte mi to
nebo mi to napište, snad s tím něco
udělám. Děkuji
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ZÁŘÍ 1998

Po-St 17:30 Flubber USA 93 min., dabing
31.8. - 2.9. Bláznivá komedie o geniálním vědci a jeho převratném objevu - létající gumě.

20:00 Vítejte v Sarajevu (Welcome To Sarajevo) USA do 12 let nevhodný 98 min., titulky
Woody Harrelson v roli amerického novináře během občanské války v Jugoslávii.

Ct - Ne 17:30
3.-6.9.

20:00

G. I. JANE USA do 15 let nevhodný 130 min., titulky
Demi Moore dobře ví, že selhat je nepřípustné! Akční drama z vojenského prostředí.

G. I. JANE
Po-St 17:30
7.-9.9.

20:00

Čt - Ne 17:30
10.-13.9.

20:00

Tornádo Budy (Air Budy) USA 94 min., dabing
Rodinná komedie o osamělém chlapci a zlatém retrievrovi Buddym hrajícím basketbal.
Chobotnice (Deep Rising) USA do 15 let nevhodný 106 min., titulky
Z bezedných hlubin vyplouvá neznámá obluda, aby zaútočila na pasažéry luxusního parníku..
Šerifové (U.S. Marshals) USA od 12 let přístupný 120 min., titulky
Nezadržitelný polda je tu zpět. Ale tentokrát pronásleduje víc než uprchlíka.
Šerifové

Po - St 17:30
14.- 16.9.

20:00

Šerifové (U.S. Marshals) USA od 12 let přístupný 120 min., titulky
Volné pokračování skvělého „ Uprchlíka" s Tommy Lee Jonesem v hlavní roli.
Šerifové

Ct - Ne 17:30
17.-20.9.

20:00

Anděl Smrti (Fallen) USA od 15 let přístupný 124 min., titulky
Akční thriller s překvapivým rozuzlením.D. Washington a D. Sutherland v hl. rolích
Anděl smrti

Po - St 17:30
21.-23.9.

20:00

Čt - Ne 17:30
24. - 27.9.

20:00

Mortai kombat 2 USA do 12 let nevhodný 94 min., titulky
Pokračování akční fantazie, založené na populární videohře s prvky bojového umění.
Stůj nebo se netrefím ČR 90 minut
Komedie o válce s jediným výstřelem a žádnými zraněnými.(I.Chýlková, J.Abrhám, J.Bartoška)
Mstitelé (The Avengers) USA od 12 let přístupný 120 min., titulky
Dva agenti stojící proti jednomu šílenci. Vyhlídky jsou špatné, předpokladem je smrt.
Mstitelé
Jsou zde, aby nám ukázali, jak jsme nedokonalí. Dustin Hoffman, Sharon Stone..

Po
28.

-St
-30 .9

17:30

20:00

Knoflíkáři
Šest, dnes již
Knoflíkáři

kultovních,
ČR do 12 let

komediálních filmových přiběhli
nevhodný 90 minut

PRO DETI
USANeděle 15:00 Tornádo Buddy USA 94min, dabing

6.9. Rodina komedie o psovi, který hraje basketbal a navíc je báječný kamarád.
Neděle
13.9.
Neděle
27,9.

15;

15;

:00

:00

Pokladna kina

Lotrando a Zubejda ČR
Pohádka pro celou rodinu z autorské dílny Zdeňka Svěráka
Princezna ze mlejne ČR
Pohádka plná kouzel a humoru od Zdeňka Trošky.

a Max café jsou otevřeny vždy 30 minut
Těšíme se na Vaši

před začátkem představení. Tel.
návštěvu

93 minut

95 minut

: 81 92 03 26
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