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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
r o k 1 9 9 0 je, nebo by alespoň měl být rokem změn politických, hospodář-
ských a sociálních pro každého z nás. Troufám si říci, že poslední více než
2 měsíce prožíval každý intenzivněji, než jak byl zvyklý.

Se stávajícími změnami by se každý měl zamyslet nejen nad již tolikrát
kritizovanou minulostí, ale hlavně nad sebou. Často pro nás bylo jednodušší
problémy přecházet, neřešit je, což vedlo k všeobecné rezignaci. Měli bychom
si uvědomit, že se nic nezmění bez našeho přičinění. Jen těžko budeme moci za-
sáhnout do společenského dění tím, že si vyměníme názory se sousedem, nebo bu-
deme-li spílat nad kterýmkoliv deníkem. Všichni máme možnost říci svůj názor
a nahlas. Toho by měl využít každý. Je to příjemná představa přijít ze zaměst-
nání, zavřít za sebou dveře bytu a těšit se ze svého osobního štěstí, ale není
to trochu málo ?

Práce vedoucích činitelů naší obce by měla směřovat k nám a my ji máme dá-
vat nové a nové náměty k jejich práci. To, v jaké obci žijeme, přece není ni-
komu z nás jedno a pokud na ní můžeme něco změnit, proč váhat ? Správa obce
musí řešit mnoho alarmujících problémů. Bytová otázka, problém volného času
mládeže, kulturní úroveň obce, inženýrské sítě, zlepšování životního prostředí
patří mezi ně. Nemůže je vyřešit sama bez našich návrhů, ke kterým se bude při
práci přihlížet. Záleží proto na každém občanu naší obce a nejen na jednotlivcích,

Všechny společenské organizace, které by mohly nějak přispět, by se měly
zapojit. 0 politických § církevních seskupeních v Horních Počernicích veřej-
nost v minulosti příliš nevěděla. Tyto skupiny lidí by se měly co nejvíce
"zveřejnit" svou prací. Jak jinak se o nich veřejnost dozví. Věříme, že nový
prostor, který mají nyní všichni nenaplní jen OF Korních Počernic a OF na jed-
notlivých pracovištích. Je to jen jedno ze seskupení, které by mělo pro nás
a s námi pracovat. Je nutné, aby politické strany a různé církve, které mají
v naší obci zastoupení, a nebo se tu teprve budují, nepokračovaly ve své před-
listopadové nucené pasivitě i nadále. Jako jedna z hlavních oblastí jejich pů-
sobení je práce s mládeží a kultura obce vůbec. A tato oblast je také nejvíce
zanedbávána.

Horní Počernice už dlouho slouží spíše jako noclehárna Prahy, než jako sa-
mostatná obec se vším zaopatřením pro své občany. Předpokládám, že nikomu z
obyvatel naší obce tato situace nevyhovuje, a to zvláště z praktických důvodů.
Pracovní příležitosti se rozšíří soukromým podnikáním, ale je jasné, že velká
část našich obyvatel bude dojíždět do vnitřní Prahy do zaměstnání i nadále.
Jde o to, aby cesta ze zaměstnání se stala tou poslední z© dne a služby, kultur-
ní a sportovní vyžití tu byly na takové úrovni, aby jsme byli tzv. soběstační
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a nemuseli je hledat v centru. Pokud se tu občané budou moci věnovat svým zá-

jmům, budou trávit více veřejného života ve své obci, bude i více zájmu na tom,

aby se situace v Horních Počernicích stále zlepšovala. Jako jedni z mála, kte-

ří krom práce pro svoji organizaci vykonali i mnoho práce pro veřejnost, je

TJ Sokol a TJ Xaverov. Jejich dosavadní práci nelze přehlédnout. Jsou příkladem

k následování.

Okolí naší obce by nám mohli leckteří obyvatelé ostatních obvodů Prahy zá-

vidět, proč toho spíše nevyužít, než pokládat za Kainovo znamení, že Horní Po-

černice patří k periferii Prahy. Občané naší obce by měli přijít např. s ná-

vrhy, jak o krásné okolí lépe pečovat a lépe využívat k volnému času obyvatel,

než doposud.

Domnívám se, Že úvod tohoto čísla Hornopočernického zpravodaje by neměl

obsahovat nějaké konkrétní návrhy. Spíše chce pobídnout občany, aby sami s kon-

krétními návrhy přišli. Proto se úvod snažím vést v obecné rovině a zmiňuji se

jen o některých problémech naší obce. Těmi se budou podrobně zabývat jiné pří-

spěvky našeho zpravodaje.

Chtěli bychom vyzvat všechny občany, politické organizace a církve, ale i

podniky, které mají sídlo v naší obci k opravdové spolupráci s naším měsíční-

kem. Seznamte nás se svými názory, návrhy, problémy, připomínkami, nebo? tak

je nejlépe poznáme a můžeme se jimi i zabývat. A zabývat se jimi chceme. Rádi

všechny otiskneme.
Helena Šťastná

AKTUÁLNÍ INFORMACE MNV

Vážení občané,

v současné době rozesíláme složenky na :

1) daň domovní - Připomínáme, že je splatná do 15. února. Pokud mají občané

daň ve dvou splátkách, je druhá splatná do 15. května.

2)daň zemědělská Nečiní-li daň z pozemků více než 300,- Kčs, je splatná
celá do 30. dubna běžného roku.

Činí-li daň více než 300,- KČs je splatná ve 3 splátkách.

I.splátka nejpozději do 30. dubna 20%

II.splátka nejpozději do 31. srpna 30%

III.splátka nejpozději do 30. listopadu 50%

3) U daně z příjmu obyvatelstva připomínáme, že každý, kdo je povinen platit

tuto daň, je zároveň povinen podat do 31.ledna přiznání k dani za uplynulý

rok. Částku, kterou si poplatník vypočetl jako celkovou daň je povinen za-
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platit do 31.ledna národnímu výboru. Přesahuje-li daň částku 100,-Kčs je

třeba platit čtvrtletní zálohy na tuto daň v běžném roce.

4) Dále budeme rozesílat složenky na místní poplatky ze psů : nečiní-li částka

více než 400,- Kčs ročně je poplatník povinen zaplatit poplatek nejpozději

do 31.března.

Činí-li více než 400,- Kčs jsou splatné ve čtyřech stejných částkách, vždy

do 31.března, 31.května, 31.srpna a 30.listopadu.

Zásady pro přijímání dětí do mateřských škol v Horních

Zápis do mateřských škol probíhá 1 x ročně v měsíci dubnu formou písemné

přihlášky. Přihlášky vydávají a přijímají ředitelky škol. Pokud je možno všech-

ny přihlášené děti v mateřské škole umístit, provede zápis samostatně ředitel-

ka. Zprávu o provedeném zápisu a jeho výsledcích podá školské komisi MNV. Jest-

liže je počet přihlášených dětí větší, než kolik může mateřská škola přijmout,

předá ředitelka všechny přihlášky na MNV, kde školská komise za její účasti

rozhodne, jak budou děti umístěny. Zprávu o vyřízení žádosti obdrží rodiče v

termínu formou vyvěšených seznamů na školách, nebo písemně, pokud nebude plně

vyhověno.

Do mateřské školy se přijímají děti od tří do šesti let. Podmínkou přijetí

je zaměstnání matky. Vyjimku tvoří děti, které v příštím školním roce půjdou

do 1. třídy ZŠ. Péče je pro ně půldenní. Mladší děti nezaměstnaných matek mo-

hou být přijaty pouze tehdy, jestliže je v mateřské škole volné místo. Rodiče

však musí počítat s tím, že jejich dítěti bude ukončena docházka v případě, že

se v průběhu roku vyskytne potřeba přijmout dítě zaměstnané matky.

V průběhu roku se přijímají děti rovněž na základě písemné přihlášky. Při-

jetí vyřizuje ředitelka, jestliže je na škole volné místo. Pokud tomu tak není,

postupuje žádost školské komisi MNV.

Pro přijetí dítěte do mateřské školy během roku doporučujeme nejpozdější

termín leden - únor. Děti přijaté později se jen velmi těžko začleňují do ko-

lektivu třídy a tím si mnohem hůře zvykají na nové prostředí. Nejvhodnější je

zahájení docházky do mateřské školy v září, kdy mají všechny děti stejnou šan-

ci.



ONI, NEBO MY VŠICHNI?
Komu bude sloužit objekt OV KSČ Prahy 9 ?

KSČ pomalu vrací to, co za léta nashromáždila. Budovy zabavené různým orga-

nizacím, které stát zadarmo udržoval a které partaj bezplatně užívala, se poma-

lu vrací do rukou původních majitelů, nebo slouží pro zdravotní, kulturní či jiné

celospolečenské účely. Co však bude s nově postavenými paláci různých Obvodních,

Okresních či krajských výborů KSČ ?

Každý Člen KSČ vám řekne, že si je postavili za své peníze. Je to pravda pou-

ze částečná, Rudé Právo ve svém článku píše, že celou stavbu až do kolaudace

opravdu financuje KSČ, ale po kolaudaci stát straně refunduje většinu nákladů.

Stavbu přebírá národní výbor, KSČ je pak neplatícím uživatelem, Například budo-

va OV KSČ ve Vysočanech stála "pouhých" 43,3 mil. Kčs, z nichž stát uhradil 39,9

mil. Kčs. Staví tedy opravdu za své, ale zaplatíme to stejně my všichni.

Jak vůbec tato budova vypadá? Zvenku i zevnitř luxusní budova v pompézním

stylu malého "Kulturpalastu". Na střeše les antén, sklepní prostory zbrojních a

muničních skladů, garáže pro vojenskou techniku stranické milice, desítky zase-

daček a sálů, učeben, kabinetů a kanceláří, zařízených a vybavených ve stylu sí-

del zahraničních společností. Komu to všechno - jim nebo nám ?

V prvních dnech revoluce jsme se i my, členové koordinačního centra OF na

Praze 9 začali zajímat o tento palác. První kroky směřovaly do podzemí na kontrolu

zbrojních skladů. Byly již téměř prázdné. Oddechli jsme při pohledu do obrovských

prostor určeným zbraním a munici. Při jednání u kulatého stolu o dalším využití

této budovy byli všichni účastníci, zástupci stávkových výborů, OF Prahy 9 i ONY

Prahy 9, vzácně jednotní. Vzhledem k tomu, že budova není vhodná pro zdravotnic-

ká zařízení, všichni souhlasili s jejím využitím pro školství a kulturu, Vždyí

jejich úroveň na našem obvodě je přímo katastrofální. Chybí kulturní domy, kina,

divadla, školy jsou nevyhovující, chybí prostory pro kursy a další výuku dětí

i dospělých. Konečně by zde mohly být trochu slušné podmínky i pro zájmovou čin-

nost. Praha 9, která byla vždy jen periferií, by se tímto mohla vyrovnat soused-

ním obvodům. Mohla by, kdyby.....

Kdyby se jednání stále neprotahovala, kdyby NVP nepozastavil další jednání

v této věci a stranický aparát KSČ pochopil oprávněnost našich požadavků.

Věřme však, že si své nakonec uhájíme. Že dostaneme budovu, která nám zde

léta chyběla. I za cenu toho, že by měli vyjít pracující ze závodů a přímo před

svým budoucím kulturním domem vyjádřit svou vůli.

A tak stojí otázka : ZDA ONI, NEBO MY VŠICHNI ?

Chcete-li shlédnout videozáznam natočený při kontrole budovy OV KSČ Praha 9,

obraťte se na adresu OF 9. Janova 2, Praha 9 - tel, 82 69 17 Ivan PESCHKA



Šlechtitelský chov anglických plnokrevných koní hřebčína Drůbežnictví

XAVEROV
Jak se můžeme dočíst ve starých zápisech, má chov koní na Xaverově více

jak stoletou tradici. Nejprve sloužil jako poplužní dvůr, pak zde choval pan
baron Špaček koně pro Pražský poštovní ústav a zároveň zde započal s malým
chovem anglického plnokrevníka určeného pro dostihy, V dalších letech patřil
hřebčín pod státní statky se zaměřením chovu na anglické polokrevníky (určené
pro armádu a zemědělství) a anglické plnokrevníky (určené pro dostihy). Od ro-
ku 1963 byl hřebčín Xaverov začleněn do nově se tvořícího drůbežářského pod-
niku Drůbežnictví Xaverov se zaměřením výhradně na chov anglického plnokrevní-
ka.

Hřebčín Xaverov drží primát v Evropě v tom, že je jediným velkým chovem
koní, který působí na území hlavního města státu.

Svými výsledky v chovu koní a následné dostihové činnosti se řadí hřebčín

Xaverov mezi 4 nejlepší chovatele v Československu.
Xaverov vlastní 110 koní, z toho je 30 chovných matek, 3 plemenní hřebci,
24 odstávčat, 23 ročků, 25 dostihových koní a 5 koní užitkových. Ve hřebčí-
ně Xaverov působila řada vynikajících plemenných hřebců z Československa i
Evropy (Tornado vítěz Čsl.derby 1937; Liberál vítěz Čsl.derby 1948; Corvet
vítěz Čsl.derby 1966; Sebestyen (HUN) vítěz Čsl.derby 1968; Norbert (HUN)
vítěz Čsl.derby 1970, vítěz Magyarderby 1970 a druhý v Rakouském derby 1970;
Korbel vítěz Čsl.derby 1957 a importovaní Royal David z Irska, z Velké Bri-
tánie Court Gift, Tamerino a Antler, a Francie Assisi del Santo a Tryffoc,
z NSR Arcaro, z MLR Ibrahim, Isztopirin,



V mateřském stádě 30ti klisen jsou nejpočetněji zastoupeny rodiny N-Neme-

siaj O-Lerche; A-Anebo; T-Tally - to jsou rodiny, které působí v chovu hřebčí-

na Xaverov delší dobu a jejich potomstvo vykazuje velmi dobrou výkonnost. Dále

jsou zde nově se tvořící rodiny z importovaných klisen z NSR, Velké Británie,

Irska, USA, Francie a MLR,

I když ekologické podmínky v okolí hřebčína se v posledním desetiletí zhor-

šily téměř o 80 % ( dvě obalovny, dálnice Praha -Hradec Králové, větší provoz

na silnici Horní Počernice - Běchovice), podařilo se zlepšením zootechnických

a veterinárních podmínek zvýšit březost klisen z 67 % na 82 %, čímž se řadíme

na 1. místo v republice. Úmrtnost hříbat se podařila snížit na zanedbatelné

1 %.

Pro lepší vývin a zdravotní stav potomstva byl náš podnik nucen zbudovat

novou odchovnu hříbat na jižní Moravě v lokalitě Terezín, kam odchází hříbata

ve stáří 6-7 měsíců a vrací se v 17 - 19ti měsících.

Ve hřebčíně Xaverov se ročně připouští 4 0 - 6 0 klisen majitelů z Českoslo-

venska, Rakouska, MLR a PLR, V zahraničí spolupracuje náš chov s polskými hřeb-

číny Moszna a Strzegom, v Rakousku s hřebčínem Hanneshof, v MLR s hřebčínem

Sárlospustya a ve Švýcarsku jsou navázány nové kontakty s hřebčínem Hotwiel,

Pravidelným odběratelem dostihových koní je švýcarská firma Beliar, kde naše

koně dobře reprezentují.

Dostihoví koně v chovu nebo majetku hřebčína Xaverov zvítězili v 30 klasic-

kých dostizích ( Derby 6x, Velká jarní cena 7x, Jarní cena klisen lOx, Podzim-

ní cena klisen 3x a St. Leger 5x ). V posledních třech letech zaujímá naše do-

stihová stáj 3.- 5. místo v Československu a na dotacích získává v průměru oko-

lo 600.000,- Kčs ročně.

Chov koní hospodaří cca na 55 ha půdy, z čehož větší část tvoří louky a

pastviny v nejhorších lokalitách Horních Počernic. 12.zaměstnanců (včetně THP)

a členové JK musí ročně sklidit 1.000 q sena a nalisovat 1.500 q slámy pro ce-

loroční provoz chovu koní.

V nynější nově se tvořící etapě dějin našeho státu je třeba si uvědomit,

že kulturností vyspělých zemí a království je i chov ušlechtilých zvířat-koní.

Myslím si, že bychom v naší republice neměli zapomínat na koně, tvořit jejich

chovu dobré podmínky a ne je mít v podniku jako přívažek. Koně, o které se sta-

rají oddaní a fundovaní chovatelé se odvděčí svými výkony v dostizích, sportu

a jiných "koňských" disciplínách.

Ing. Pohanka
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ODKAZ TGM
STÁLE ŽIVÝ

(K 7.3.1850)

Všem nám je jasné, že prožíváme historické kapitoly v životě našich národů.

Také naše město skládá zkoušku dospělosti. Jestliže má být úspěšná, je potřebí

splnit několik základních podmínek. Na jednu z nich chci ukázat následujícím

příběhem. Může mít tento nadpis : " Kdo z nás je bez viny ? M Máte-li ve své

knihovně Bibli, přečtěte si, prosím, Janovo evangelium, 8. kapitolu, verše 3.

až 11.

Stalo se to při jedné z nejbouřlivějších schůzí ZV ROH v prostorách nyněj-

šího Výzkumného ústavu materiálů v Korních Počernicích. Přesné datum si již ne-

pamatuji. Dá se však zjistit ze zápisu této schůze i ze soudních protokolů. Hlav-

ním předmětem jednání byla kritika poměrů v naší první republice. Nejvíce útoků

se soustředilo na prezidenta Masaryka. Většina z nás věděla, že řečník nemá prav-

du. Nikdo však neměl odvahu k protestu. Opravdu nikdo ? Ještě dnes vidím tu sta-

tečnou ženu, její rozhořčený obličej a slyším její slova : " Na prezidenta Ma-

saryka mi nesahejte, znala jsem ho a vím, co pro naši dělnickou třídu i pro náš

národ vykonal". Proč bych Vám tuto ženu nepředstavil ? A.Firsová, dělnice, člen-

ka KSČ. Samozřejmě měla tato událost své pokračování v soudním řízení. Ale i tam

se našel jeden moudrý muž, který se zasadil o zastavení soudního procesu proti

A. Firsové. Na tuto statečnou ženu dodnes vzpomínám s velkým obdivem, ale také

s velkým zahanbením. Pokusím se vysvětlit proč.

Starší občané našeho města dobře znají jméno František Urbánek. Jeho hrob

najdete na Chvalském hřbitově. Nápis na náhrobním kameni : " Bůh je láska ".

Většina z nás jej znala jako zakladatele dětského domova ve Chvalech (v r.1908).

Málokdo však ví, že tento vzácný muž, kazatel, byl osobním přítelem pana prezi-
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denta T. G. Masaryka. Pohřbíval také některé z členů jeho rodiny. V roce 1937

v Lánech i samotného pana prezidenta. Nejednou nám vyprávěl o obsahu nábožen-

ských rozhovorů s panem prezidentem. Znal jsem tedy pana prezidenta více nežli

ostatní na zmíněné schůzi, proto jsem měl více důvodů se ozvat a přece jsem

mlčel.

Prosím, abyste mi rozuměli; tento článek není obhajobou těch, kteří nesou

prokazatelnou vinu na tragických událostech minulého období. Považuji však za

svoji povinnost přiznat, že tato žena byla v dané situaci statečnější než já.

"Kdo z nás je bez viny, ať nejprve hodí kamenem".

V čem vidím velikost našeho prvního prezidenta :

1. Nebál se přiznat i veřejně své vlastní chyby. Právě toto umění potřebujeme

dnes více než kdykoliv jindy.

2. Byl jeden z prvních, který předpověděl krizi moderního člověka. Tím i krizi

manželství a života rodinného, společenského.

3. Naprosto přesně určil její příčiny : skepse a indiferentismus /pochybovačnost,

nedůvěřivost, lhostejnost, neurčitost, netečnost/. Vnitřní stav člověka, kdy

vzdělání rozumu předstihuje vzdělání srdce.

4. Poslední větou svého spisu " Světová revoluce " jasně ukázal i na terapii -

východisko - " Ježíš, ne César je smyslem našich dějin a demokracie ".

Jsem přesvědčen že křesťanské církve v Horních Počernicích mohou přispět do

nového období dobrým vkladem. Vaše dotazy, Vaše připomínky - především kritické

- budou k jejich službě vítanou pomocí,

Jaroslav Kotrbatý
Ve Žlíbku 2005
Horní Počernice

K O N T O 1 8 2 - 3 8 5 O 1 - O 1 1 DĚTSKÁ ONKOLOGIE
Onemocnění zhoubnými nádory je hroznou hrozbou lidí již velmi dávno. Krutou

však je pro děti. A nejen hrozbou] Záběry z onkologického oddělení nemocnice v

Motole, které zachycují malé, bezbranné, postižené děti, varovně volají: " Je

třeba rychle pomoci ! " ZO ČSČK Praha 9 - Horní Počernice zaslala ze svých pro-

středků na stavbu dětské onkologie 1.000,- Kčs. Určitě není a nezůstane sama.

Jistě se přidají i další místní spolky a závody. Jednotlivé osoby mohou příspěv-

ky posílat buď přímo na uvedené konto, nebo prostřednictvím zdejší skupiny Čer-

veného kříže. Bližší informace na telefoním čísle 867 028 - ZŠ Spojenců do 15.

dubna 1990, Výsledek sbírky občanů Horních Počernic zveřejníme v červencovém

čísle Hornopočernického zpravodaje. Z0 ČSČK Praha 9 - Horní Počernice
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Chráněné území " Xaverovský háj " je ohroženo!

Nejkrásnější místo naší obce " Xaverovský háj ", které slouží k rekreaci

našich občanů je vážně ohroženo. Bude nutno vykácet většinu lesních porostů

v této lokalitě. K tomuto závěru při svém jednání dospěla komise odborníků,

zástupců lesních závodů, pracovníků ochrany přírody a pracovníků ONV a MNV.

Zdejší doubravy, které jsou předmětem ochrany,jsou evidentně postiženy

odumíráním dubů s tracheomykozními příznaky. Příčinou je přítomnost houby z

rodu Ophiostoma ve vodivých pletivech stromů, která byla potvrzena laboratorním

šetřením ve VÚLHM. Tato houba napadá především duby, které jsou oslabeny stáva-

jící ekologickou situací. Jde především o neustále se zhoršující znečištění

ovzduší se kterým je spojena i degradace půdy. Jediná možnost,jak předejít dal-

šímu šíření této houby, je napadené porosty vykácet a plochy opět zalesnit.

Avšak ani to není jednoduché a názory odborníků, jakým způsobem postupovat při

těžbě a čím plochu zalesnit, jsou různé. Navrhované exotické dřeviny, které jsou

doposud vůči tracheomykozním onemocněním odolné, jako je dub červený, jsou z hle-

diska ochrany přírody zcela nepřípustné. Jsou totiž expanzivními typy a změní

ekosystém zdejší doubravy. Dosud jsou sice odolné, ale nemusí být stále. Obnovou

původních domácích listnáčů, jako je dub zimní, lípa, habr a javor, se může roz-

vrácený ekosystém doubravy obnovit a zachovat tak původní les, který zde byl v

dobách starých Slovanů a českých králů. Nebude to však rozhodně jednoduché. Mě-

li bychom proto odstranit především příčinu, kterou je neúnosné znečištění ovz-

duší, jež vede k obrovským ekologickým katastrofám Krušných hor, Jizerských hor,

Krkonoš a nyní již i údolních lesů. Pro nás konkrétně jsou to exhalace podniků

a provozoven na území Prahy 9 a obalovna, která je v bezprostřední blízkosti

chráněných území "Xaverovský háj" a "Vidrholec".

Je tedy i na nás všech učinit vše pro to, aby nejkrásnější místo naší obce

bylo krásné i pro další generace.

Milan Bukolský

Československá strana lidová v Horních Počernicích

V lednu 1990 se sešla na své výroční členské schůzi 6. místní organizace
ČSL. Mimo přípravy obvodní konference a V. sjezdu ČSL se členové zabývali ná-
vrhem programu ČSL.

Z programu ČSL ve zkratce :

- ČSL vychází ve svých přístupech i vlastní činnosti z křesťanských zásad,
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její ideový základ tkví v duchovním, nikoliv materialistickém chápání

světa.

- Program se zabývá problémy rodiny, školy, výchovy, problémem vzdělání.

- ČSL prosazuje skutečnost, že jediným reprezentantem lidu jsou svobodně

zvolené zastupitelské orgány pod veřejnou kontrolou.

- ČSL žádá nezávislost soudu a soudců.

- ČSL žádá snížení stavu policie a armády.

- Ve svém programu věnuje velkou část problémům zdravotnictví a sociální

politice i oblasti kultury.

- V ekonomické části mimo jiné žádá ČSL uplatnit všechny formy vlastnictví,

- ČSL chce řešit problematiku venkova i životního prostředí.

- V 11. čl. programu se žádá respektování vzájemné suverenity a rovnocen-

ných vztahů se všemi demokratickými státy.

Zájemci o plné znění programu ČSL nebo o členství v ČSL mohou navštívit

předsedu 6. MO ČSL br. Josefa BRACHTLA, Vojická 1022 nebo zajít na sekretariát

OV ČSL ve Vysočanech, Jandova 2 - 2 . poschodí.

taj. OV ČSL Marie Raisiglová

INZERCE A OZNÁMENÍ

Přihlášku do ČSS si můžete vyzvednout na adrese Praha 9, Jandova 2 (naproti
hotelu Modrá hvězda )

Ve Vysočanech byla dne 15.1.1990 založena buňka strany zelených. Její součás-
tí bude i buňka v Horních Počernicích. Kdo má zájem o vstup do této strany,
může se informovat na tomto telefoním čísle, vždy v dopoledních hodinách :
tel. 82 73 73

Redakční rada HZP vybízí všechny spoluobčany, církve, sdružení, spolky, stra-

ny, kteří chtějí přispět informacemi, články a náměty do našeho Hornopočernic-

kého zpravodaje, aby své příspěvky adresovali: Domeček - kulturní středisko

Osvětové besedy MNV, Praha 9 - Horní Počernice, Votuzská 322, tel. 863 626 -
Hana Čížková.
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YESLA

m p las t ických h m o ^ Komárovská
451j,_Praha 9 - Horní Počernice p ř i j m e

provozního e l e k t r i k á ř e - vyhláška č . 50
t o p i č e
Odměňování dle ZEUMS II, jednosměnný provoz, nástup možný ihned.

Informace na tel. 865 151 - 8 L, Kalinová

Komeniun^n.p. obchodní_úsek1_Střelečská_l8491_Praha_9_;_Horní_Počernic

E-L^-J-HLi ihned manipulační dělníky výdělek 2.600, 3 OOOr-Kčs

vrátné 1.600,-až 1.700,-Kčs

Zájemci se mohou hlásit osobně nebo telefonicky na č. 863 251-5 linka

232 u ved. provozu.

- Horní Počernice, Bystrá ul_7§l

D 5 zaučíme

D 7 požad. vyuč. v oboru

T 8 S/tfS

Chemaj, stát. podnikA závod

p ř i j m e manipulační dělníky

automechanika

evidentku obalů

Informace na tel. č. 865951 1. 4-3

TESLA Pardubice^^ závod Elektrosignál, Ratito£ická__ul._Praha_9_-_Korní

Počernice g ř i j m e - universálního obráběče tř. 5-7 TKK

- strojního mechanika tř. 5-7 TKK

- pracov. na pískování
odlitků tř. 5 TKK (zauč.)

(přípl. za prostř.)

- prac. na montáž transformátorů

tř. 5 TKK (zauč.)

Nabízíme : výhodnou pracovní dobu 6.30 - 15*00 hod.

vlastní rekreační středisko v Krkonoších
závodní stravování

Bližší informace podá ved. provozovny na tel. 867 176

Z H o r n : í Počernice

p ř i j m e

2 mistry do výroby (i ženy) - THP ve tř. 10-11 + osobní ohodnocení + měsíční

prémie (celkem asi 4.000,- Kčs )

1 vedoucí informační soustavy, THP ve tř. 10-11 + osobní ohodnocení + čtvrtlet-

ní prémie ( celkem asi 3.500,- Kčs )
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1 kumulovaná funkce konstruktér - technolog, THP ve tř. 11 + osobní ohodnocení

+ čtvrtletní prémie (celkem asi 3.500,- Kčs)

2 ženy na čištění volantů - 4 tar. tř. 13,- Kčs/hod - práce v úkole - jednosměn-

ný provoz

1 muže na obsluhu NC lisu Engel - 0 výdělek 22,- Kčs/hod, tar. tř. 5» práce v

úkole, dvousměnný provoz

2 ženy na obsluhu lisu na plastické hmoty - 0 výdělek 14,- Kčs/hod, tar. tř. 5,

práce v úkole, dvousměnný provoz

1 ženu do expedice- tar. tř. 4 + prémie, jednosměnný provoz (celkem asi 2.100,-

- 2.700,- Kčs)

^, Informaci podá osobní oddělení tel. 867 244 - 5, linka 03

Výzkumný ústav vzduchotechniky1_stétní_podnik1_Počernická_96

Praha_10

nabízí zajímavé a perspektivní zaměstnání v oborech vzducho-

technika, výzkum seismické odolnosti výrobků, ochrany život-

ního prostředí apod.

£ ř i j m e__do výjskumngch odborů - výzkumné pracovníky, strojaře, elektrotechn.

absolventy VŠ* i SŠ*

- konstruktéry

do_ekonomicko -s£rávního úseku - vedoucí oddělení financování T 12-1;

- mzdovou a finanční účetní T 8-10

- kuchařku (pomocnou kuchařku)

-pracovnici do světlotisku D 3-5

-pracovnici na kumul.funkci dálnopis - techn.

služby

-dělníka do skladu D 5

do. údržby - provozního elektrikáře

- provozního zámečníka

- truhláře

do prototypové dílng - nástrojaře

- strojní zámečníky

- klempíře

- lakýrníka

Vhodné spojení hromadnou městskou dopravou - 5 stanic z Metra Selivského auto-

busy 188,238,208, nebo Strašnická. Dále spoj z Jižního Města 145, 2 Prahy 9

195,115. Dále spoje 155 a 133. Stanice sídliště Malešice.

Pracovní doba 7.00 - 15.30 hod.

Informace na personálním oddělení tel. 776 253
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" D O M E Č E K "

Domeček - kulturní středisko Osvětové besedy MNV,
Praha 9 - Horní Počernice, Votuzská 322, t e l . 863 626

B Ř E Z E N 1 9 9 0

POP LEGENDY - taneční diskotéka Marcela Sekaniny (každou neděli v 19.00 hod)

14. st. ECCE HOMO - J.Žáček

19.30 Komedie kde na "paškál" se dostane vše - od hlavy až po nohy,

od duše až po erotiku, od lásky až k rozvodu.

V představení účinkují : Michal Pešek, Jitka Poltýnová a J. Šlup-

ka-Svěrák.

22. čt. STELLA ZÁZVORKOVÁ a ALEXANDR HEMALA

19.30 Osobitý humor Stelly Zázvorkové a zvídavé dotazy Alexandra Hemaly

vás čekají v březnovém ROZMLOUVÁNÍ

29. čt. VÁCLAV KOUBEK
19.3O Koncert jednoho z nejoriginálnějších československých písničkářů

a povídkářů.

HOVORY PRO DEMOKRACII

V tuto chvíli, kdy píšeme březnový program, ještě nevíme s jakým

ohlasem přijmete první únorové " Hovory ". Nevíme tedy ani to,

zda má smysl v nich pokračovat. Pokud si tento "debatní klub" zís-

ká své příznivce, připravíme na březen další pokračování a o ter-

mínu vás budeme včas informovat na plakátovacích tabulích Osvětové

besedy.

Organizace si mohou objednat vstupenky na fakturu.

Předprodej vstupenek v Knihkupectví na Náchodské ulici, poslední pátek v měsíci

na měsíc následující.

Změna programu vyhrazena.



program

2.pátek
3.sobota
4.neděle

5.pondělí

9.pátek

10.sobota

12.pondělí
13.úterý

16.pátek

17.sobota

19.pondělí

20.úterý

23*pátek
24.sobota
25.neděle

26.pondělí

30.pátek
31.sobota
1.neděle

na měsíc b ř e z e n 1 9 9 0

Hotel Bagdád přípl. 2 Kčs
Robinson Crusoe - dětské

Člověk proti zkáze přípl 2 Kčs

Jméno růže přípl. 2 Kčs

Morgiana přípl. lf-Kčs

přípl. 4,-Kčs

Čarodějky z Eastwicku ŠUP

Jonáš II, aneb Jak je důležité

míti Melicharovou - přípl. 2,-Kčs

Polda - přípl. 4 t - Kčs

Ailufu a krásná princezna - dět.

Vetřelec Š*UP - přípl. 2 t- Kčs

Svatka jako řemen přípl. 2 t- Kčs

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ

vydává MNV a Osvětová beseda v Praze 9 - Horních
kultury NVP č.j. Kult./l-606/76
Cena I výtisku : 1,- Kčs

taHHMHMBB •••^••••MBHli^BmHBi
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USA

NDR

ČSR

USA

ČLR

GB

ČSR

do 15 let nepřístupno

mládeži přístupno

do

do

do

15 let nepřístupno

15 let nepřístupno

15 let nepřístupno

přístupno

do

do

do

181-et nepřístupno

18 let nepřístupno

15 let nepřístupno

Počernicích - povoleno odborem
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