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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, ano
Mám opravdu tu krásnou příležitost, abych Vás upřímně a srdečně

pozdravil na úvodních stránkách našeho Hornopočernického zpravodaje
jako nově zvolený starosia této obce. Proč říkám příležitost krásnou,
to vysvětlím. Zaprvé si té volby a funkce velmi vážím, ale také
očekávám a jsem připraven na horu práce s ní spojenou. A práci mám rád,
mám rád hodně práce, ale nejvíce mám rád práci, která nese ovoce. A
toho ovoce naší společné práce budeme všichni v naší obci potřebovat
nejvíce. Zadruhé mě velice těší, že se Vám touto formou mohu představit
již ve zpravodaji, který po letech stagnace a novinářské šedi změnil
svoji tvář a pokouší se změnit i svůj obsah. Rád bych, aby se náš
zpravodaj stal jedním z prostředků, jak nalézt společnou řeč a podnítit
aktivní přístup občanů ke všem těm problémům, které se v naší obci za
poslední desetiletí nahromadily. Znakem minulé doby bylo útrpné mlčení,
do novin se psalo jen podle schváleného scénáře, nyní máte všichni
možnost říci svůj názor otevřeně, a to i na stránkách Hornopočernického
zpravodaje. Tolik jen na úvod, ale jsem opravdu rád, že jeden z prvních
úkolů se nám podařilo splnit.

Když bych měl nyní v tomto vydání pohovořit o všech závažných
problémech naší obce a nastínit cestu k jejich postupnému řešení, pak
by nám asi nezbylo na ostatní články mnoho místa. Proto se raději
omezím jen na zásady a principy, se kterými jsem do funkce vstupoval,
příp. poznatky a pocity, které jsem za necelý měsíc nasbíral. Zcela
otevřeně říkám, že politiku v obci chci založit na upřímnosti a
mravnosti. Žádné politikaření, žádné intriky, žádné šplhání po zádech
druhých. Především zdravý rozum, upřímné a čestné chlapské slovo a
odpovědnost každého z nás mohou přesvědčit všechny občany v obci, že
jsme tu od toho, abychom obec pozdvihli. A vzájemný každodenní dialog
ať je tím nejlepším prostředkem při hledání způsobů, jak toho
dosáhnout.

Vůbec nechci, abychom dopadli v Horních Počernicích jako dopadla
republika se svým názvem ve Federálním shromáždění. Na druhé straně ale
už také nelze žádným způsobem dirigovat jednotu názorů. Toho už bylo
dost. Ale společné výsledky, společný úspěch nás musí stmelit a
přesvědčit i ty největší odpůrce, že v jednotě síla opravdu je. Nelze
to ovšem nařídit shora.

Za těch pár týdnů v nové funkci jsem se snažil poznat, v jakých
podmínkách a administrativních bariérách národní výbor musel a mnohdy
ještě musí pracovat. Starý systém řízení a správy obce skutečně potíral
jakoukoli iniciativu a případnou osobní statečnost stavěl zcela mimo
zákon. Mohu Vás ujistit, že v tomto směru budu nekompromisní. Také
počítám, že v řadě případů na má rozhodnutí bude nahlíženo jako na
porušení dosavadních předpisů a vyhlášek. Ale v zájmu dobré věci tyto
"srážky" s předpisy musejí pomoci k tomu, abychom takové nesmyslné
právní normy a nařízení co nejrychleji odstranili. Zákonodárcům tato
"střetnutí" také musejí pomoci, ale buďne realisty, nelze všechny
zákony změnit ihned.

Blíží se volby do zákonodárných sborů. Budou to první skutečné
volby po více než 40 letech. A každému je jasné, že průběh a zvláště
výsledek těchto voleb do značné míry ovlivní další vývoj v
Československu /bez spojovníku i bez rozdělovníku/. Jako představitel
Občanského fora chci říci, že nám jde o víc než pouhé volební
vítězství. Jsme tady proto, abychom lidem této země garantovali všechny
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zdravé přeměny totalitního systému minulých let na skutečně pluralitní
a demokratickou společnost. Věřím, že si hornopočerničtí občané,
přestože jejich denní život v obci je stále pod vlivem problémů a chyb
z minulosti, které pro ně ani to nejlépe zvolené Federální shromáždění
nebo Česká národní rada neodstraní, zvolí cestu pravdy, upřímnosti a
reality.

Na závěr mi dovolte poznámku k pořádku v obci. Ten je plně v
našich rukou. Jistě souvisí všechno se vším, ale byl bych rád, kdyby
všichni občané, aniž by je k tomu musela, jak tomu bylo v minulosti,
vyzývat jakási "Národní fronta", si udělali pořádek "před svým prahem".
Ale nejen to, ale i tam, kam Váš zrak z Vašich domovů dohlédne. Nejde
tedy jen o chodníky, ulice, ale i o veřejná prostranství, zelené
plochy, parkoviště, apod. Už nikdo nebude počítat brigádnické hodiny;
vysvědčením nás všech bude prostě čistá a uklizená obec. Všichni za to
musejí cítit vlastní díl odpovědnosti, a to i ti, kteří stále vytvářejí
a doplňují černé skládky, vypouštějí své odpadní jímky do dešťových
kanalizací a ze svých komínů vypouštějí na obec černé saze a jedovaté
"sajrajty".

Vážení občané, lidský život je krátký. Pokusme se nastoupit cestu,
která asi, upřímně řečeno, nepřinese žádné převratné změny v denním
životě pro naši a starší generaci. Mysleme však na naše děti a jejich
děti. Ty dospívající se pokusme přesvědčit, že zemi i obec chceme
přeměnit především v jejich prospěch.

Očekávám Váš aktivní přístup, spolupráci a otevřené slovo. Přeji
Vám všem pevné zdraví, hodně dobré pohody v osobním životě a úspěchy ve
Vaší práci.

Nazdar! Ivan Liška
předseda MNV

zdraví vás
Poprvé od "sametové revoluce" máme možnost /to brzy!/ k tomu,

abychom Vám, vážení čtenáři, na stránkách Hornopočernického zpravodaje
představili Občanské forum a přiblížili jeho činnost v Horních
Počernicích od jeho založení do současné doby.

Občanské forum v Horních Počernicích vzniklo spojením občanských
aktivit stávkových výborů hornopočernických závodů a organizací. Na
přelomu listopadu a prosince minulého roku se utvořil základ
koordinační skupiny OF, tzv. mluvčích OF. Do dnešní doby se konalo,
kromě pravidelných úterních for s občany, i pět velkých valných hromad.
Účast na nich stále stoupala, a tak např. předposlední valná hromada
5.února se musela konat pod širým zimním nebem za umělého osvětlení na
hřišti TJ Sokol.

Činnost Občanského fora byla od samého počátku kriticky sledována
občany naší obce. Byla však také některými kruhy obyvatel nespravedlivě
haněna a dokonce se stala předmětem demagogické kampaně o porušování
lidských práv. Jeden pokus o manipulaci veřejnosti vnucením se na
shromáždění fora se nezdařil- a i další pokusy o. přinejmenším
nekonstruktivní postup při rekonstrukci pléna poslanců, rady i vedení
MNV svědčily o tom, jak by opoziční síly nechaly nejraději vše při
starém.

Na jedné z valných hromad také mluvčí OF seznámili veřejnost se
svým programovým prohlášením. Z hlavních programových cílů a zásad jsme
pro Vás vybrali :
- pro stanovení reálného postupu k dosažení skutečné normalizace v
Horních Počernicích považujeme za nezbytné provést důkladný rozbor
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vývoje obce v uplynulých letech, zejména z pohledu řešení základních
otázek a problémů života obce a jejích obyvatel
- na základě tohoto rozboru přehodnotit a nově zformulovat koncepci
rozvoje obce jako hlavní koncepční materiál pro sestavení volebního
programu obce
- současně přehodnotit stávající generel rozvoje Horních Počernic a to
i z hlediska reálných potřeb obce v dalších letech
- zabezpečit v obci demokratickou přípravu a provedení svobodných voleb
v roce 1990

Pro vytvoření nové koncepce rozvoje obce, ale i pro další běžné
denní fungování Národního výboru v Horních Počernicích přijmout pro
nadcházející období zejména tyto zásady a principy:
- spolu s obnovou a posilováním národní hrdosti a vlastenectví, ale i
občanství pražského, zvýraznit sounáležitost občanů k obci Horní
Počernice a všech jejích historických částí
- do poslaneckého sboru i rozhodujících funkcí v orgánech i aparátu MNV
obsazovat odborníky, čestné a odpovědné občany obce
- mimořádnou péči věnovat potřebám občanů, postupně a promyšleně
dobudovat plnou občanskou vybavenost obce
- při řízení obce prohlubovat formy demokratické účasti občanů na
řešení základních problémů a otázek dalšího rozvoje obce. Maximálně
zvýšit informovanost občanů a současně vytvářet prostor i pro
oboustranný dialog
- podniknout rozhodující opatření k obnově obecního pořádku. Vedle
ochrany společného národního majetku zvýšit dohled nad bezpečností
občanů a jejich majetku a dodržování právních norem včetně dopravních
předpisů
- posílit opatření v péči o starší občany
- pro postupné vytváření potřebné stabilizace obce vycházet z principů
samostatnosti a nezávislosti obce v souladu s celospolečenskými změnami
ve státě. K těmto potřebám přehodnotit současný stav průmyslové
základny v obci a zastavit její další extenzivní růst
- přijmout zásadní a rozhodující opatření s cílem zabránit zhoršování a
zahájit postupné zlepšování životního prostředí v Horních Počernicích.
Na ekologické ozdravění obce plně zainteresovat podniky a průmyslové
závody na území obce
- uplatnění výše uvedených zásad vyžaduje nezbytně nové formy a
zjednodušení předpisů, odstranění byrokracie a administrativních bariér
i zavedení a vyšší využití výpočetní techniky
-veškerá přijímaná opatření a usnesení při řízení obce musejí vytvářet
u občanů pocit důvěry, jistoty a klidu. Všichni občané bez rozdílu
názorových, politicko-společenských a náboženských vyznání musejí mít
stejná práva i povinnosti

Dále byly zformulovány konkrétní úkoly pro jednotlivé druhy
činností a oblastí života Horních Počernic. Většinou, až na výjimky, se
jedná o úkoly dlouhodobé, jejichž splnění bude tvrdým oříškem.

Současným nejzávažnějším úkolem Občanského fora byla aktivní úloha
při rekonstrukci poslaneckého sboru, rady a volených funkcionářů
Místního národního výboru. K závažným jednáním na toto téma se vždy
sešly u kulatého stolu všechny politické strany, zástupci NF, MNV i
poslanců. Jednání nebyla v žádném případě jednoduchá. Ne všichni občané
Horních Počernic jsou totiž toho názoru jako Občanské fórum, totiž
udělat vše pro odstranění starých struktur a politických praktik a dát
šanci lidem mladým, nezatíženým myšlením uplynulého období temna. Jsme
přesvědčeni, že až budete číst tyto řádky, bude již všechno, co až
dosud bránilo demokratickému rozvoji naší obce, nenávratně pryč.
Všichni poctiví občané si jistě uvědomují, že ne všechno půjde nyní
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jednoduše, ba naopak. Všichni ale chceme již vykročit - především
kupředu, ale nikoli pouze levou.

A na samý závěr jednu dobrou zprávu: Jak vyplývá ze zápisu na
jednání zástupců Občanského fora na pražské radnici dne 22.února 1990,
předal náměstek primátora hl.m.Prahy Ing. Němec zástupcům Občanského
fora Horních Počernic panu Spurnému a panu Liškovi odpověď na dopis OF
/odeslaný z valné hromady Na vodárně dne 9.1./, kterou Federální
ministerstvo vnitra předává k dispozici MNV Horní Počernice prvních 50
bytů z podnikové výstavby na území Horních Počernic pro občany obce.
Přidělení těchto bytů bude provedeno do konce roku 1990.

Pro ty, kteří nečetli "Informace OF"
Naše snažení o rekonstrukci pléna MNV vyvrcholilo pokračováním

přerušeného plenárního zasedání MNV ze dne 1.2.1990, o kterém jsme Vás
informovali. Bezprostředně před zasedáním pléna MNV "Na vodárně" jsme
se sešli se zástupci všech politických stran u dalšího kulatého stolu.
Ten byl svolán na žádost KSČ k projednání změn na kandidátce Občanského
fóra. Šlo o změny poslanců MNV, rady MNV i funkcí uvolněných
funkcionářů, včetně náhradníků na funkce poslanců.

Při jednání "Na vodárně" bylo Občanské forum opět významně
podpořeno širokou veřejností a stávkovými výbory organizací v Horních
Počernicích. To se odrazilo i na průběhu jednání dohodnutého u kulatého
stolu. Předpokládané připomínky politických stran, zvláště pak KSČ na
způsob doplnění poslanců volbou an bloc, tentoktáte u poslanců neprošly
a celé volby proběhly bez větších problémů.

Po slibu poslanců zvolených již 1.2.1990 byl předložen návrh
nových poslanců MNV do počtu 60. Návrh byl schválen a poslanecký sbor
byl představen všem přítomným.

V závěru plenárního zasedání MNV byly zvoleny všechny komise MNV
Horní Počernice.

Novému vedení MNV a všem nově zvoleným poslancům v Horních
Počernicích přejeme hodně odvahy a úspěchů v jejích náročné práci pro
blaho celé naší obce.

KC Občanské forum Horní Počernice

Poslanecký sbor MNV Horní Počernice

Vol.obv. jméno - adresa komise pol.přísl.
1. Olivová Eva, Mezilesí 2063 zeměděl. KSČ
2. Hurychová Růžena, Šplechnerova 892 výstavby bezp
3. Koníčková Renata, Mezilesí 2070 soc.zdrav. bezp.
4. Lebeda Václav, Mezilesí 2059 branná KSČ
5. Voráčková Magdalena,Libošovická2083kulturní KSČ
6. Charvát Antonín, Studnická 2130 VLK bezp.
7. Bezchlebová Hana, Slatinanská 941 KMBH bezp.
8. Šedivý Karek, Kalvodova 1221 výstavby bezp.
9. Jelínek Lumír, Krahulci 2016 školská KSČ
10. Ing.Jelínek Frant., Spojenců 2017 fin.plán. KSČ
11. Wagner Jan, Šanovská 1573 KMBH ČSL
12. Patrovský Ladislav,Věžická 1689 zeměděl. bezp.
13. Ing.Vaniš Jindřich,Šanovská 1579 výstavby bezp.
14. Ing.Antes Hubert, Na pozorce 1489 zeměděl. KSČ
15. Kádner Tomáš, Kalvodova 1234 zeměděl. bezp.
16. Ing.Podroužek Jaromír,Křemelnál2198 školská bezp.
17. Fojt Jaroslav, V dílcích 1482 dopravní ČSL
18. Ing. Dvořáková Jar.,Máchovská 1471 obch.sl. bezp.
19. Formáčková Věra, Na Bačálkách 1920 VLK KSČ
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20. Černý Josef, Mezilesí 2079 školská ČSL
21. Brachtl Jan, Vojická 1082 soc.zdrav. ČSL
22. Ciboch Hynek, Šanovská 1576 kulturní bezp.
23. Gasioreck Jiří, Lhotská 2224 školská KSČ
24. Zachoval Miroslav, Sekeřická 1134 školská bezp.
25. Baudyšová Věra, Chvalkovická 1136 branná KSČ
26. Ing.Vlasák Ivan, Studnická 2115 obch.sl. bezp.
27. Ing.Nigrin Otakar, Božanovská 966 fin.plán. bezp.
28. Skuhravý Ladislav, Spojenců 1093 VLK bezp.
29. Kouba Jiří, Vysokovská 1337 výstavby KSČ
30. Girl Jan, Běchorská 1844 fin.plán. bezp.
31. JUDr.Konečná Milada,Lipí 1636 soc.zdrav. KSČ
32. Ing.Babuská Jana, Třebešovská 660 obch.sl. KSČ
33. RNDr Vlk Květoslav,Třebešovská 579 kulturní ČSS
34. Obalil Petr, Mezilesí 610 kulturní KSČ
35. Kosařova Yvona, Otovická 2106 KMBH ČSS
36. Novotný Oldřich, Bříšťanská 60 obch.sl. bezp.
37. Němcová Jana, Chodovická 2055 soc.zdrav. ČSL
38. Ing.Pavlík Jiří, Jívanská 1792 obch.sl. bezp.
39. Maceška Bohumil, Dobšická 1910 KOVP KSČ
40. Ing.Silverio Ivan,Ruprechtická těl.a mlád. KSČ
41. Kopecká Jiřina, Vysokovská 1155 obch.sl. bezp.
42. Liška Ivan,Chvalkovická 2031 těl.a mlád. bezp.
43. Moravec Jan, zeměděl. KSČ
44. Ing.Petrák Ota, Lhotská 2203 dopravní KSČ
45. Ing.Hladký Ivan, Komárovská 417 těl.a mlád. KSČ
46. Pištěk Zdeněk, Komárovská 1884 těl.a mlád. bezp.
47. Zima Jiří, Hrdoňovická 2027 KOVP ČSS
48. Turoň Leon, Běluňská 340 soc.zdrav. ČSS
49. Helinger Milan, Otovická 477 dopravní bezp.
50. Krimina Antonín, Čechurova 1762 KMBH SocD.
51. Červenka Jiří, Chodovická 1902 výstavby bezp.
52. Jelínek Tomáš, Votuzská 1806 KOVP KSČ
53. Klement Pavel, Trní 2025 výstavby bezp.
54. Neužil Bohuslav,Tlustého 1874 KOVP KSČ
55. Pokorná Zora, Třebešovská 536 školská bezp.
56. Řezáč Josef, Třebešovská-Voj.st. VLK bezp.
57. Imramovská Jiřina, Tlustého 19 fin.plán. bezp.
58. Ing.Tkadlecová Milada, Běluňská VLK bezp.
59. Beneš Bedřich, Sychrov KOVP ČSS
60. Forejtová Alena,Na st.silnici 65 KOVP bezp.

Předsednictvo MNV Horní Počernice

předseda - Ivan Liška bezp.
místopředseda - Miroslav Zachoval bezp.
tajemník - Jan Girl bezp.

Rada MNV Horní Počernice

Koníčková Renata komise soc.zdrav.
Wagner Jan komise m.a byt.hosp.
Ing.Antes Hubert komise zemědělská
Ing.Podroužek Jaromír komise školská
Ing.Pavlík Jiří komise obch.a služeb
Ing.Silverio Ivan komise těl.a mládeže
Ciboch Hynek komise kulturní
Červenka Jiří,dipl.tech. komise výstavby
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Beneš Bedřich
Ing.Petrák Oto
Kosařova Yvona

komise ochrany veř.poř
komise dopravní
komise m. a byt.hosp.

Vážení spoluobčané!

Dovolte, abychom se Vám představili: jsme členové Československé
strany lidové. Není to nové hnutí. Má své kořeny v druhé polovině
minulého století. ČSL je stranou nemarxistickou s křesťanskými
zásadami. Má svůj politický a hospodářský program. I v Horních
Počernicích pracuje obrozená Československá strana lidová, která se
nejen proklamacemi, ale i činy hlásí ke křesťanství jako základu
veškeré své činnosti, více odpovídá duchu evangelia a jednoty křesťanů,
než nově vznikající strany. Členové ČSL se aktivně zapojili do dění v
Horních Počernicích, kde tyto ideje prosazují a chtějí pomoci při/
obnovení mezilidských vztahů, ohleduplnosti a vytvoření prostoru pťo
rozmach lidského ducha. Obracíme se na Vás, kteří se snažíte poctivě
orientovat v dnešní době a chcete své přesvědčení dát do služby pro
dobro veřejné věci a všech lidí, kteří chcete, aby se křesťanské ideály
dostaly do každodenního života. Možná patříte mezi ty, kteří si stále
myslí, že život poctivého křesťana není slučitelný s angažováním se v
politickém životě. Chápeme Vás, protože pojmy "politika" a "politická
angažovanost" byly v posledních 40 letech zdiskreditovány a degradovány
na něco nečestného, nepoctivého, co odporovalo svědomí věřícího
člověka. Dnes je situace jiná. V tuto dobu je naší morální povinností
nezůstat stranou! Jasně to říká František kardinál Tomášek: "Právě teď
jsme všichni povoláni k odpovědnosti za přítomnost i budoucnost nás i
našich dětí". Všechny náboženské svobody, které v současné době s
takovým nadšením přijímáme, je nutné zakotvit do zákonů a potvrdit ve
svobodných volbách. K tomu všemu je zapotřebí jednota všech
křesťanských sil a silná politická strana důsledně hájící zájmy
věřících. Velmi nám v těchto dnech záleží na tom, abychom jako křesťané
byli a zůstali jednotní.

M0 ČSL

PROSTŘEDÍ KOLEM NÁS
V posledních sto letech se výrazně změnil vztah lidí a Země. Před

sto lety nemohl člověk zasahovat do života naší planety. Teď, na konci
století má tuto moc nejen lidstvo, ale i objevující se změny atmosféry,
půdy a vody.

Žijeme v zemi, která svým dosavadním vývojem ohrožuje zdraví a
životy lidí a to i příštích generací. Znečištěné ovzduší, zamořená voda
a toxické potraviny neznají hranice měst ani krajů - zkracují život
všem bez rozdílu. V některých oblastech je situace velmi vážná - Praha
patří mezi ty nejvíce postižené.

Proč se ve statistikách nemocnosti, úmrtnosti, rizikových
těhotenství atd. pohybujeme na nejvyšších místech? Důvodů je mnoho-
špatný životní styl, nevhodná strava, nedostate.čná preventivní lékařská
péče a zejména velmi znečištěné životní prostředí. Vždyť Československo
patří k nejšpinavějším zemím světa.
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Změny posledních týdnů nám dávají sílu i možnosti začít s obnovou
prostředí, ve kterém žijeme. Musíme se vytvořit novou stupnici hodnot,
v níž budeme všichni cítit zodpovědnost za život a přírodu, usilovat o
navrácení mravní čistoty a důvěry ve vzájemných vztazích.

Podívejme se nyní na některé problémy Horních Počernic. Pomineme-
li v první úvaze nevyhovující a nedostatečnou kanalizační a vodovodní
síť, špatný stav komunikací, domů a parkových ploch a vůbec celkově
velice nízkou estetickou úroveň obce, zbývají dvě největší bolesti a
to:

lokální vytápění bytů
automobilová doprava

Spalování tuhých paliv je mimo jiné zdrojem oxidu siřičitého asi z 80%,
oxidů dusíku asi ze 40%, popílku a prachu asi z 80%. Každá domácnost
vyprodukuje za topnou sezonu stovky kilogramů tuhých a plynných
škodlivin.

Oxid siřičitý působí negativně na dýchací cesty, na činnost
mozkové kůry a krevní oběh. Oxidy dusíku působí nepříznivě na vnitřní
orgány a hrají roli při vzniku nádorových onemocnění. Prach a popílek
nesou na svém povrchu obrovské množství toxických látek a vdechováním
je dostáváme do celého těla, zbytkem se obohacuje půda a voda.

Imise jsou jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí,
spolupůsobí na snižování přirozené odolnosti organismu a vznik alergií,
vděčíme jim např. za výskyt škodlivin v tak čistých oblastech jako je
Skandinávie, Grónsko nebo naše Šumava.

Individuálně proti nim bojovat nelze, je třeba důsledně zachycovat
škodliviny v elektrárnách, průmyslových provozech a v našich podmínkách
najít jiný zdroj tepla pro domácnosti /plyn, topná pára, elektřina/. V
neposlední řadě by výrazné zlepšení ekologické situace obce přineslo
snížení prašnosti komunikací a dalších ploch a výsadba zeleně.

V našem okolí je nutné prosadit objektivní měření stupně
znečištění a z toho pak odvozovat konkrétní opatření pro zlepšení
situace.

Při analýze příčin znečisťování Horních Počernic stojí lokální
vytápění na prvém místě co do objemu i negativního působení. Významný
je i podíl Prahy a dopravy. Musíme udělat vše pro to, aby se nepříznivý
stav podařilo zvrátit a aby ještě v tomto století mohla platit slova
Oldřicha Mikuláška:

Jak víno čistý vzduch je v zimě.
A vítr tedy připíjí mně,
až třaská pohár jiskrný.

Dnes už myslím nikdo nepochybuje, že jakákoli investice do
zlepšení stavu životního prostředí se nám bohatě vrátí a nakonec snad
budeme moci získat pocit, že nejen děláme něco pro své zdraví, ale
snižujeme i svůj obrovský dluh příštím generacím. Pojďme s tím konečně
začít!

Ing.Petr Johanides

Důrazné upozornění Národního výboru:
MNV důrazně upozorňuje a žádá všechny občany, aby všemi způsoby

zabránili dalšímu znehodnocování spodních vod. Stále se ještě vyskytují
případy vypouštění odpadních jímek, příp.jiných zdrojů znečištění do
ulic a dešťové kanalizace! Chceme-li jako občané neustále poukazovat na
nepříznivé životní prostředí, musíme každý také pro to něco udělat.
Samozřejmě to hlavní, řádná kanalizace v Horních Počernicích chybí a
bude chybět ještě dlouho, ale cožpak k vyvážení odpadních jímek nestačí
kapacita PKVT, počernických podniků, MNV Běchovice? Od dubna si můžete
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vyvezení odpadní jímky objednat
místního hospodářství - p.Píša.

také u našeho národního výboru-

Ivan Liška, předseda MNV

První příspěvek z řad občanů:
Na základě podnětu, který je zveřejněn v Hornopočernickém

zpravodaji č.2 -3/90, prosím o zveřejnění této mé připomínky:
1. Obalovna^ PSVZ byla územně situována do blízkosti klánovického háje
rozhodnutím Útvaru hl.architekta hl.m.Prahy a to přes nesouhlas jemu
podřízeného územního orgánu pro Horní Počernice, sektor sever ÚHA. Dle
sdělení vedoucího odboru výstavby ONV Praha 9 je v současné době provoz
obalovny plně plynofikován. Tím se podstatně snížilo množství
škodlivých exhalací. Přesto nutno považovat její umístění jako nevhodné
i s ohledem na xaverovské závodiště.
2. Rád bych obrátil pozornost na "Křovinovo nám.", historickou
součást Horních Počernic. Před časem se podařilo uchránit jeho původní
podobu a celistvost před zásahem bytové výstavby Vojenských staveb, kdy
na jeho ochranu se postavil i místní občan pan Karkovský. Stav náměstí
je v současné době žalostný a to nejen vinou probíhající výstavby,
která mimo rekonstrukci MŠ zahrnuje i znovu výstavbu bývalých bytových
objektů hospodářských usedlostí. K úplnosti dostavby patří i zatímně
zbouraná vstupní brána do bývalého statku,
trvat. Úprava parku a oprava alespoň
uzavírajících náměstíčko na severní straně je
umístěny dvě historické památky. Kaplička
stavu až na církevní relikvie uvnitř. Ve velmi špatném stavu je pomník
padlým z I.světové války, který je v nebezpečí rozpadu.

Celková úprava Křovinova náměstí by mohla znamenat velký přínos
pro zachování jednoho z nejstarších míst Horních Počernic a stát se
okrasou této jeho části.

Jaromír Šerc

na jejíž výstavbě nutno
čelných fasád objektů
nutná. Na náměstíčku jsou
je v solidním stavebním

Jak je to se školou BARTLOVA

Budova školy je z minulého století. Údržbě budovy se v posledních
desetiletích nevěnovala patřičná péče a tak se ocitla v havarijním
stavu. Jedná se hlavně o elektroinstalaci, rozvod topení, rozvod vody a
odpady /žumpa/. Již delší dobu se poukazovalo na nevyhovující šatny,
sociální zařízení, chybí kabinet pro učitele a pomůcky. Vzhledem k
nedostatku financí se prováděly opravy jen v případě havárie.

Vyřešení tohoto stavu znamenalo celkovou rekonstrukci budovy. K
tomuto účelu byla zpracována projektová dokumetace rekonstrukce dle
čs.státní normy, a to ve třech variantách. Dvě varianty pro základní
školu a jedna pro zvláštní školu. V prvních dvou vyšla podmínka
přístavby budovy o další prostory, třetí vycházela z rekonstrukce
stávající budovy. Při rozhodování vyvstal problém nedostatku financí a
celkové situace školství v Horních Počernicích.

V té době se dostavovala 24.třídní ZŠ Chodovická, jejíž kapacita
nebyla naplněna. ZvŠ Ratibořická naopak již od svého zrodu /1962/
pracuje v nevyhovujících a nedůstojných prostorách bývalé ubytovny
stavbařů. Stísněné poměry, přeplněná kapacita Domu mládeže vyvolaly
zase požadavek na další prostory.

Na základě vzniklých skutečností a s přihlédnutím k finančním
možnostem dospěla školská komise k závěru:
1. přemístit ZŠ Bártlova /cca 105 dětí/ do nové ZŠ Chodovická a

zahájit rekonstrukci budovy v možných finančních podmínkách, tedy
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třetí variantu na zvláštní školu /cca 6 mil.Kčs/
2. po ukončení rekonstrukce přemístit ZvŠ Ratibořická /cca70 dětí/ do

školy Bartlovy
3. uvolněný objekt v Ratibořické předat Domu mládeže Rada MNV návrh

komise schválila a stavební odbor zahájil prostřednictvím
Agropodniku Mstětice rekonstrukci v září 1989.

"děti-dětem"

9

Chceme dát na vědomí hornopočernickým občanům, že náš gymnastický
oddíl při TJ Sokol H.Počernice reagoval na Výzvu čs.rozhlasu - na pomoc
dětské onkologii v Motole - tím, že uspořádal 21.ledna 1990 veřejné
vystoupení všech svých členů. Na gymnastickém koberci se jich vysřídalo
přes 40.

Zahájili jsme Sukovým pochodem "V nový život" a mnohým rodičům,
když viděli pochodovat ty své - ukápla dojetím slzička. Od 51etých
holčiček, které svým výkonem předčí mnohé starší děti, pak 6 - 71etá
děvčátka i chlapce, ti spolu závodili, pak 8 - 91eté dívky, které už
předvedly slušné gymnastické výkony na bradlech, kladině a hlavně byly
roztomilé ve své společné skladbě nazvané "Čerti" na hudbu. O.Nedbala.
Starší žákyně a dorostenky zaujaly diváky svými volnými prostnými na
hudbu moderní, ale i Čajkovského, Griega, Smetany a Dvořáka. Výkony
samozřejmě nejsou takové, jaké jsme zvyklí vídat občas v televizi od
reprezentantek z celého světa, ale podle potlesku diváků se velmi
líbily.

Díky porozumění vedení školy v Ratibořické, můžeme trénovat nejen
3x týdně, ale i soboty a neděle a věřte, že na dnešní náročné výkony v
gymnastice trénink 3x týdně je naprosto nedostačující. Proto gymnastky,
které mají na to, aby zvyšovaly svůj výkon a mohly dokonce postoupit do
republikových soutěží, díky tomuto pochopení ze strany školy, skutečně
těchto výkonů dosahují. Doufáme, že to bude i nadále.

Od sportu vyžadujeme, aby upevnil zdraví, aby se zvýšila zdatnost
cvičence, aby cvičení bylo radostné a abychom vychovali dobré sportovce
a dobré lidi. A právě gymnastika plní dokonale tyto úkoly. Vede
cvičence k dokonalému ovládání těla, k ukázněnému pohybu, ke zvýšení
všech složek obratnosti. Sportovní gymnastika rovněž ovlivňuje správné
držení těla, neboť posiluje oslabené svaly a protahuje svaly zkrácené.

Gymnasté se netají rozhořčením, že sportovní gymnastika byla
doslova vystrčena z preferovaných sportů - oproti světovému trendu, kde
její význam mnohonásobně vzrůstá, a doporučují, aby byla gymnastice
přiznána její nenahraditelná hodnota jako základu pro zvýšení tělesné
zdatnosti, a to zejména mládeže.

Že gymnastika v Počernicích hýbe hlavně ženami, můžete usoudit
především z toho, že každou středu v tělocvičně ve Chvalkovické ulici
od 19,00 - 20,00 hod cvičí starší ženy s hudbou - vede trenérka
gymnastiky Věra Rosendorfová - hned po nich od 20,00 - 21,00 hod. cvičí
mladé ženy a dívky, které cvičí opět za vedení trenérky Věry Mottlové-
je to moderní forma aerobik -strečink - a tutéž hodinu od 19,00-
20,00 hod., ale v Ratibořické, vede opět trenérka s.gymnastiky Renata
Olivová. Do těchto pohybovek chodí v průměru asi 100 žen za týden. V
Počernicích se zkrátka ženy mohou vybrat, jsou vždy vítány.

Vlastně nejen ženy, tyto nové formy mohou navštěvovat i muži. Sem
tam se i nějaký objeví, ale nevydrží, je to pro ně moc náročné.
Výjimkou je dobrovolný trenér sportovní gymnastiky Luboš Rosendorf,
který vede náročnou přípravu dorostenek.



Ale abych ukončila tím, čím jsem začala: Na konto dětské onkologie
v Motole jsme poslali celý výtěžek akce - 2 050,-Kčs. Je to vůbec
nejvíc, kolik jsme při našich akcích vybrali. Díky!

Věra Rosendorfová
vedoucí trenérka sp.gymnastiky

TJ Sokol H.Počernice

Žádáme všechny organizace, aby uveřejnily, kolik peněz uvolnily na
konto dětské onkologie!

Služby poskytované občany v Praze 9-Horních Počernicích
dle oborů - 15.3.

Šití, pletení, háčkování
1. Ságner Vladimír, Lhotská 2207 - vyšívání tapiko
2. Krejčí Iveta, Mezilesí 2060 - šití oděvů pro děti a pro

plnoštíhlé
3. Řehák Karel, Bělunská 278 -šití a prodej malých kolekcí

tex. a gal. výr.
4. Jalčáková Alice, Třebešovská 682 - dámská krejčová
5. Zahradníková Anna, Mezilesí 2059 - opravy oděvů
6. Řeháková Kristina, Domkovská 1258 - ruční pletení,

háčkování
7. Klimentová Ludmila, Chvalkovická 1847 - zakázkové

pletení
8. Novotná Božena, Třebešovská 2255 - šití malých kolekcí

mod.oděvů
9. Kafková Kristina, Pavlišovská 2285 - dámská krejčová

10. Chocová 3ana, Třebešovská 656 - šití ozdob.polštářků a
deček

11. Málková Anna, Meziluží 2171 - šití ozdob.polštářů,
prostírání, bižuterie

12. Rolečková Danuše, Běchorská 2231 - ruční pletení
13. Koudela David, Rašínská 1957 - výroba a prodej

pletených výrobků
14. Hoťková Monika, Rašínská 1957 - výroba a prodej

pletených výrobků
15. Kolářová Hana, Chvalkovická 689 - strojní pletení

tex.ošacení
16. Klačková Eva, Komárovská 327 - šití na zakázku
17. Geschwantnerová Alena, Vysokovská 1907 - ruční pletení

a háčkování
18. Řehák Josef, Domkovská 1258 - šití a prodej malých

kolekcí tex.výr.
19. Votavová Hana, Běchorská 698 - dámská krejčová
20. Kosová Eleonora, Komárovská 1965 - šití tex.výrobků
21. Palečková Blanka, Běchorská 1844 - šití tex.výrobků
22. Bělová Zdenka, Khodlova 1295 - šití tex.výrobků
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23. Rubešová Naděžda, Krčínská 183 - strojové pletení, prodej malých
kolekcí

24. Petrákova Irena, Lhotská 2203 - šití na zakázku

Zahradnické a zemědělské služby
1. Smejkalová Jitka, Sekeřická 738 - zahradnické práce
2. Konig Karel, V dílcích 1822 - zahrad.služby, pěstování satby
3. Chania Karel, Božanovská 1402 - zahradnické služby
4. Chaloupka Josef, Bartlova 2052 - provádění zem.prací vlastní

mechanizací
5. Kunášek Josef, Zdoňovská E 017 - nákup, pěstování a

prod.zem.výpěstků
6. Smejkal Čeněk, Náchodská 1032 - zahradnické služby

Fotografie, video, počítače
1. Pivoňka Jaroslav, Božanovská 2080 - SOFTWARE

Běluňská 1975 program.příprava,tvorba a

Václav, Božanovská 965 - prog.vyb., . systémy

Vladimír, Běchorská 1789 - tvorba prog.vy bavení

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Rameš Bohdan
využ.infoř.dat
Ing.Schweidler
těch.porn.
Ing.Hrabě
zaškolení
Ing. Mareš Pavel, Náchodská 485 - program.na os.počítači v ASŘ
Ing.Maršák Lubomír, Studnička 2138 - report, port. fotografie
Rychlý Luboš, Komárovská 1937 - barevná i černobílá fotografie
Sokol Zdeněk, Běchorská 1788 - fotografické služby
Řezáč Josef, Třebešovská 2251 - report.fotografie
Koudela František, Na bačálkách 2234 - natáčení video
Řeháková Jana, Mečovská 197 - natáčení video
Klein Petr, prov.Jasenná 1766 - půjčovna video kazet a přehrávačů
Kalina Adolf, prov.Jasenná 1766 - půjčovna video kazet a
přehrávačů

Opravy vozidel
1. Novák Josef, Třebešovská 26 - autoelektrikař
2. Melichar Karel, Vojická 1331 - výbrusy válců na mot. vozidla
3. Suchý Miroslav, Vlásenická 1016 - opravy autoelektriky
4. Macek Jan, Mezilesí 430 - drobné opravy aut
5. Bohm Martin, Božanovská 1615 - drobné opravy aut
6. Šedivý Karel, Kalvodova 1211 - drobné opravy mot. vozidel
7. Lizec Vladimír, Třebešovská 591 - autoklempířské práce
8. Jirout Jiří, Lískovická 1252 - autoklempíř, zámečník, mědikovec
9. Bareš Jindřich, Javorská 770 - autoklempíř

10. Král Milan, Chodovická 1903 - úprava karburátorů
11. Zezulka Jiří, Březovická 1361 - pneu servis os. i nákl.
12. Zezulková Eliška, Březovická 1361 - pneu servis os. i nákl.
13. Trávníček Zdeněk, Chodovická 1903 - opravy jízdních kol
14. Bajtler Jiří, Běchorská 665 - opravy jednost, vozidel, zprostř.

služba prodeje i nákupu

Brašnářské a obuvnické práce
1. Končinský Bohuslav, Náchodská 488 - opravy obuvi
2. Maska Ludvík, Šplechnerova 908 - opravy braš.výr. a zhot.drob.výr
3. Kovář Václav, Běchorská 1120 - brašnářské opravy i zakázky
4. Bis Jaromír, Lhotská 2208 - zhot.sedlářských výrobků
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5. Šroubková Božena, Běchorská 1788 - braš.práce zaměřené na výrobu
cykl.potřeb

6. Toman Milan, Mezilesí 2073 - opravy obuvi

Prodej potravinářských výrobků
1. Studený Arnošt, Ve žlíbku 167 - ambul.prodej potravin a

občerstvení
2. Zástěra Pavel, Chodovická 1815 - prodej 0Z, brambor, satby,

konzerv, a potrav.výrobků
3. Zástěrová Jana, Běchorská 370, prodej 0Z, brambor, satby, konzerv.

a potrav.výrobků
4. Zdeňkova Jana, Domkovská 1481 - prodej 0Z, nápojů
5. Růžičková Karolina, Běchorská 250 - prodej zmrzliny
6. Berousek Čeněk, Náchodská 801 - pojízdná prod. potravin a

občerstvení
7. Šulc František, Mezilesí 649 - ambulantní prodej potravin
8. Sulcová Františka, Mezilesí 649 - ambulantní prodej potravin

Stavební činnost a jiné práce
1. Sečanský Josef, Sekeřická 1132 - zednické práce
2. Zajiček Josef, Zájezdní 1510 - zednické a izolat. práce
3. Kostelecký Miroslav, Na pozorce 1501 - izolatér. práce
4. Chalupa Josef, Vysokovská 1422 - izolatér.práce
5. Chalupa Miroslav, Vysokovská 1169 - izolatér.práce
6. Rudovský Vladimír, Náchodská 700 - izolatér.práce
7. Jenšovský Jiří, Lipí 1877 - izolatér.práce
8. Záruba Jan, Březovická 1360 - zedník, obkladač
9. Jalčák Cyril, Chvalkovická 1848 - zedník,obkladač

10. Binar Václav, Třebešovská 2251 - zedník, obkladač
11. Calda Miroslav, Čechurova 241 - zed. a obkladač. práce
12. Čambal Ivan, prov.Zájezdní 1510 - zednické práce
13. Fučík Oldřich, Šanovská 1575 - zednické práce
14. Ragoš Lubomír, Komárovská 371 - kopáčské a porn. zednické práce
15. Baťha Josef,.prov.Náchodská 635 - sklenářské práce
16. Jirsák Miroslav, prov.Náchodská 635 - sklenářské práce
17. Kulhavý Antonín, Libošovická 1730 - sklenářské opravy
18. Živný Čestmír, Spojenců 1802 - zámečník
19. Belšán Petr, K.Tomáše 1871 - zámečník, klempíř
20. Kulhánek Vít, Řešetovská 855 - zámečník
21. Nevím Miroslav, Náchodská 757 - zámečnické práce
22. Vinklář Bohuslav, Božanovská 1926 - sklenářské a drobné zed.práce
23. Karkovský Josef, Otovická 2006 - topenářské a drob.autoklempířské

práce
24. Pavelka Josef, Mezilesí 2056 - topenář, instalatér
25. Douda František, Březovická 1354 - instalatér, topenář
26. Zápotocký Petr, Ve žlíbku 2103 - studnařské a drob.zámečnické

práce
27. Roztočil Jan, Běchorská 2231 - studnařské a instal. a drob.staveb.
28. Hora Jaromír, Chvalkovická 1847 - stav.klempíř
29. 'Rálek Karel, Spojenců 1440 - stavební klempíř
30. Murin Antonín, Zdoňovská 1523 - stavební klempíř
31. Kocoun Jan, Běchorská 288 - elektroinst. a porn. stav.práce
32 Husarevič Cyril, Ve žlíbku 292 - elektroinstal. a drob.zedn.práce
33. Plicka Miroslav, Lhotská 2205 - elektromontážní práce
34. Goldschmied Karel, Chodovická 2055 - opravy,instalace a revize

hromosvodů
35. Spitzer Stanislav, Ve žlíbku 1928 - prov.elektroinst. a revize
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36. Doležal Jan, Keteňská 1320 - opravy a
37. Vacek Oto, Božanovská 2036 - opravy a
38. Haider Jan, Kramolná E 013 - kolářské
39. Brůža Jiří, Lhotská 2207 -

bagrování
40. Chaloupka J i ř í , Na staré

kanál. ,el.příp ., kopání základů
41. Vrtal František, Mezilesí 2056 - malířské
42. Andělova Lenka, Lhotská 2202 - písmomal.,

a dorbný sítotisk
43. Buriánek Ludvík, Jívanská 1855 - malířské
44. Heřman Miroslav, Běchofská 2230 - lakýrnické práce
45. Drábek Radek, Božanovská 1924 - malířské a lakýrnické práce
46. Paska Jiří, Dabšická 607 - malířské a lakýrnické práce
47. Pinkava Vladimír, Ve Slavětíně 2232 - údržba zeleně,

zed.práce
48. Holeček Vít, Ve Slavětíně 2233 - údržba zeleně, kop
49. Plíva Josef, Chodovická 1815 - údržba parků,

drob.stavební práce
50. Zelenka J i ř í , Běluňská 344 - údržba

drob.zed.práce
51. Pinkava Milan, U jeslí 1933 - sekání trávy,

zed.práce
52. Ing.Smetana František, Podůlší 1533

obi.výstavby
53. Ing.Linha J a r o m í r , Mezilesí 2075 - poradenská

staveb.rekonstrukcích

silnici 54 - bagrování vod.,

práce
lakýr., tapetářské práce

a lakýrnické práce

kop . a

a zed.práce
sekání trávy,

zeleně, kopáčské a

údržba zeleně, kop. a

poradenská služba v

služba ve

potřeb
31 - úklidové práce

Bříšťanská 1465 - čistění koberců a čaloun.nábytku
Podůlší 1534 úklidové práce

oken a přepážek
oken a přepážek

čistění koberců

Služby a opravy potřeb a jiné
I. Wertheim Bernard, Bartlova
2 . Běla Ferdinand,
3. Bártová Naděžda
4. Jalovecký Miroslav, Komárovská 290 úklid, mytí oken, osv.těles

drobné opravy oken a nátěry
5. Bureš Pavel, Chodovická 1816 - mytí
6. Koška Karel, Božanovská 1389 - mytí
7. Slanec Jaroslav, V babyku 853 čistění koberců, sedaček,

drátkování
8. Krákora Jiří, Tlustého 2250 - čistění koberců a oken
9. Kučera Miroslav, Sekeřická 1868 - čistění koberců a oken
10. Černý Josef, Češovská 2114 - převíjení elektromotorů
II. Černá Irma, Češovská 2114 - převíjení elektromotorů
12. Lampír Jan, Ve Slavětíně 1947 - převíjení elektromotorů
13. Lampírová Alena, Ve Slavětíně 1947 - převíjení elektromotorů
14. Šesták Jevgenij, Pavlišovská 2287 - zhot. a instal.elektron.

zařízení pro domácnost a záj.činnost
15. Žižka Jiří, Třebešovská 2300 - drob.opravy elektrospotř.
16. Kremláček Libor, Běchorská 1017 - opravy elektrospotř.
17. Běla Ferdinand, Běchorská 227 - cínování kotlů
18. Křička Jiří, prov.Náchodská 760 - výroba byt.doplňků a opravy

starého nábytku
19. Pokorák Jaroslav, prov.Náchodská 760 - výroba byt.doplňků a opravy

starého nábytku
20. Hojka Tomáš, prov.Náchodská 760 - výroba byt.doplňků a opravy

starého nábytku
21. Veselá Lenka, Otovická 1662 - rámování a zasklívání
22. Červinka Jiří, Šanovská 1597 - dřevovýroba
2 3. Červinková Olga, Šanovská 1597 - dřevovýroba
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24. Kubíček Josef, Otovická 394 - truhlářské práce
25. Paur Miroslav, Náchodská 639 - čalounické práce
26. Schulz Josef, Tlustého 2041 - broušení nožů a nůžek
27. Lhotaka Miroslav, Střelečská 1740 - broušení nožů

nůžek

Různé
1.
2.
3.

5
6

9.
10

11

12
13
14

15
16

Kutal Zdeněk, Náchodská 785 - prodej akvar.ryb, krmení
Dvořák Jiří, Náchodská 785 - prodej akvar.ryb, krmení
Houska Jaroslav, Vlásenická 1010 čistění a opravy
kane.st ro jů
Čermák Zdeněk
rozhl .antén
Zborník Jan, Náchodská 1036 - pasíř,
Mucha Tomáš, prov.Božanovská 1581
práce a výroba hrob.přísl.
Sedláček Jan, Čechurova 1892 - výroba
modeláře
Trachta Zdeněk, Mezilesí 2057 - zprostřed.prodeje a
výměn movit. i nemov.
Anděl Karel, Lhotská 2202 - potápěčské práce, kontrol.
Mářa Karel, Jívanská 1748 - výroba užit.předmětů z
plast, a přír.materiálů
Ing.Špiler K a r e l , Božanovská 1551 - výroba
užit.předmětů z plast, a přír. materiálů
Štádlerová Zdenka, Domkovská 1256 - užitková keramika

Komárovská 1938 - montáž tel

ciseleur
- kamenosocharske

dřev.vrtulí pro

Klika Milan, Kramolná 1221 - výroba užité
Kuřátková
keramiky
Spišiaková

Vladislava, Kramolná 1221
keramiky
výroba užité

Hana, Sekeřická 741
Zižková Jana, Třebešovská 2300 -

hotel pro psy
stříhání psů
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* nový autobus
Místnímu národnímu výboru se podařilo zajistit školní
autobus pro dopravu dětí z východní části obce do ZŠ
Chodovická. Jedná se o mimořádný spoj s číslem 403 po trase:
Náchodská - zastávka s.p.Pal Kbely 7,25 hod.
Na kovárně 7,26 hod.
Votuzská 7,28 hod.
Komárovská 7,30 hod.
křižovatka Komárovská-Chodovická 7,33 hod.

Pravidelný provoz začíná dnem 17.4.1990.



Vás zve na obnovení staré lidové tradice
"pálení čarodějnic" a stavění máje v pondělí
30.4. Začínáme v areálu TJ Sokol Chvalkovická
v 17 hod. programem pro děti, v podvečer
stavění máje a pálení čarodějnic.
Proto přijdte celá rodina!
Pro děti i pro dospělé bude zábavy dost:
sport, soutěže, tombola,hudba,tanec,
občerstvení.Těšíme se, přijďte se
všichni pobavit!

zpravodaj • zpravodaj • zpravodaj

Hornopočernický zpravodaj nabízí již v příštím čísle
placenou plošnou inzerci o poskytovaných službách, nabídky
zaměstnání, provedení prací, koupě, prodej, výměna a jiné.
Příjem inzerátů v Domečku, tel. 86 36 26.

ěCHEMA

s.p.závod Praha 9-H.Počernice
přijme:
evidentky obalů S0,T8 2.500 Kčs
manip.dělníky D5 3.500-4.OOOKčs
automechanika D7 3.500-3.800 Kčs
správce rekr. střediska-Praha západ
možnost i pro důchodce

Informace podá personál.odd. tel.86 59 51 linka 43

* *
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KULTURNÍ PROGRAM
DUBEN

*

DOMEČEK
!!!!!!! POP LEGENDY - taneční diskotéka Marcela Sekaniny, vždy v neděli
v 19,00 hod.

11.st. 19.30
POTOPA - nový pořad J. Faltýnka,věnovaný nespoutanému živlu zvanému

humor.Dva předchozí "katastrofické" pořady Lavina a Požár se
setkaly s velkým diváckým ohlasem

20.pá. 18.00, 20.00
PAVEL DOBEŠ -koncert folkového zpěváka, kterého není třeba zvlášť

představovat, protože jeho osobitý humor si už získal
popularitu sám.
POZOR - dvě představení!!!

26. čt. 19,30
BONITA koncert country a trampských písní, který potěší všechny

příznivce tohoto žánru

18.st.
DOKTOR BOLÍTO divadelní představení pro základní a mateřské školy v

H.Počernicích

Předprodej vstupenek v knihkupectví na Náchodské ulici. Možnost
objednávek na fakturu organizacím a závodům. Změna programu vyhrazena.
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T
kino OKO
2 . p o .
3 . ú t .

6 . pá .
7 . so.
8 .ne

9 .po.
10.út

Město Zero

Vážení přátelé, ano

Stopař
/ŠU7

13.pá. Policajt v Beverly Hills
14.so. /ŠU/
15.ne.

16.po. Vesničko má středisková
17.út.

SSSR

CSR

Norsko

USA

CSR

Mládeži do 12 let nepř

Mládeži do 12 let nepř

Mládeži do 15 let nepř

Mládeži do 15 let nepř

Mládeži do 12 let nepř

20.pá. Policajt v B everly Hills II. USA
21.so. /ŠU/
22.ne.
23.po.
24 .út.

27.pá. Všichni dobří rodáci
28 .so.
29.ne.

30.po . Fontána
1 .út.

CSR

SSSR

Mládeži do 15 let nepř

Mládeži do 12 let nepř

Mládeži do 12 let nepř

Změna programu vyhrazena.
Začátky představení ve všední dny: 20 hod., v neděli: 17,30 a 20 hod

Dětská představení
8.ne. Patnáctiletý kapitán
15.ne. Čarovný les

22.ne. Hrdinové z druhého vchodu

29.ne. Velká sýrová loupež

Změna programu vyhrazena.
Začátky představení v 15 hod.

SSSR
USA

CSR



HORNOPOCERNICKY ZPRAVODAJ

vydává MNV a Osvětová beseda v Praze 9, Horní Počernice,
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