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POVÍDÁNI O PANELECH
Pane starosto, mnoho čtenářů jistě zajímá osud staveniště vedle fot-
balového hřiště TJ Xaverov. Kdo všechno bude mít užívací právo?

Akce "Zkapacitnění sídl. FMV I" se realizuje na základě rozhod-
nutí o umístění stavby vydaném ÚHA hl.m.Prahy dne 28.11.1985. Na zák-
ladě tohoto územního rozhodnutí a předložené dokumentace vydal staveb-
ní úřad MNV Horní Počernice dne 4.9.1987 stavební povolení na tuto
stavbu. Stavební povolení nabylo právní moci dne 7.11.1987. Stavba
zahrnuje: - obj. 050 - nadzemní hromadné garáže, 6ti podlažní skelet
s počtem 426 stání pro osobní vozy - t.č. hrubá stavba hotova,-
obj.013 - bytový dům 12tipodlažní, ze dvou sekcí, systém VVÚ ETA-
v souč. době připraveny inž.sítě, - obj. 023 - bytový dům 6ti pod-
lažní, čtyři sekce, systém VVÚ ETA - v souč.době probíhá montáž 3.nad-
zem.podlaží, - obj. 033 - výměníková stanice - hotova, - obj. 042-
adaptace budovy zařízení staveniště - bude provedena v závěru celé
akce.

Celkový počet bytových jednotek 106, částečně pro účely FMV,
část.pro rezort Spojů. 0 případném podílu MNV nejsou k dispozici žádné
dřívější dohody.
Nezdá se mi to být nejvhodnější lokalita pro další výškové budovy
v naší obci...

Projednávání této stavby bylo ještě před vydáním stavebního povo-
lení předmětem řady protestů a kritiky občanů. Rovněž původní stano-
visko MNV Horní Počernice bylo negativní. Výběr stanoviště byl prove-
den naprosto nezodpovědně a potřeby obce v této části, bezprostředně
ležící vedle historického jádra Chval, nebyly vzaty v úvahu. Přesto
nakonec administrativními kroky, a především z pozice moci, bylo sta-
vební povolení vydáno. Současně probíhající šetření MNV před zahájením
obnovy řízení již nyní prokazuje neoprávněnost nabytí právní moci
tohoto stavebního povolení.
Čeho se týkaly ony kritiky a protesty občanů?

Příčinou protestů a odporu občanských iniciativ i MNV je, kromě
zmíněného nevhodného umístění stavby, především velká podlažnost,
která narušuje pohledy na panorama starých Chval, zejména kostela
a historické tvrze. Dále jde o negativní vlivy na životní prostředí
obyvatel ulice Špechnerovy, jejíž zastínění z jižní strany by se novou
výstavbou podstatně zvýšilo. Zanedbatelné není ani prohloubení nedo-
statečné občanské vybavenosti v této části obce, zejména obchodní síť,
zdravotnické zabezpečení a kapacita základních škol.

Jak na celou věc reaguje NV? Je možné ještě něco na této nesmyslné
stavbě pozměnit?

Na základě těchto skutečností zahájil MNV jednání za účelem dosa-
žení rozumného řešení, které by negativní dopady této akce podstatně
nebo zcela omezilo. Byl podán podnět k přezkoumání územního rozhodnutí
na Ministerstvo životního prostředí ČR, žel bez úspěchu. Jednání pro-
běhla na ÚHA, o spolupráci byl požádán náměstek primátora Ing.arch.
Rajniš, který se s naším stanoviskem ztotožnil. O přezkoumání postupu
při této akci byl požádán ONV Praha 9. MNV jednal v červenci t.r. i
s investorem akce - IÚ FMV, ovšem bez dosažení dohody. Investor vy-
žadoval zrušení stavebního povolení a řešení vzniklých škod. Následná
jednání na IÚ FMV za účasti nám.primátora Ing.Němce, poslance NVP za
Horní Počernice, přinesla sice dohodu o zastavení stavby a omezení
podlažnosti ze 6 na 4 podlaží u objektu 023 a z 12 na 6,podlaží u ob-
jektu 013, nicméně investor trvá na náhradě vícenákladů, která bude
stanovena všemi zúčastněnými organizacemi. Před zahájením obnovy
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řízení mi bylo uloženo 11.9. plenárním zasedáním šetření se všemi
účastníky řízení, tzn. i s občany Špechnerovy ulice.

Zdá se tedy, že naší obci svítá na lepší časy, pokud se týká boje
s vysokými kolosy z panelů.

Děkuji Vám za rozhovor. /HŠ/

V souvislosti s tím, že se na názory občanů naší obce v minulosti
příliš nehledělo, přikládáme jeden z dopisů občanů zaslaných nynějšímu
starostovi, ve kterém je popsána opravdu "zdravá a přímá součinnost
s lidmi", jež byla tak charakteristická v letech minulých.

•
MNV Horní Počernice
Praha 9, Jívanská 647
předsedovi MNV Liškovi

Věc: Oznámení o zahájení řízení č.j. 2728/90

Na základě Vašeho oznámení Vám sdělujeme, že:

1) Již při ústním jednání dne 4.6.1987 na MNV jsme vyslovili svůj
zásadní nesouhlas s dostavbou sídliště FMV. Vedoucí odboru výstavby
Ing.Petrák nás však ubezpečil, že nemáme nikde žádné odvolání a že FMV
si stejně prosadí svoje. Bohužel jsme poznali, že měl pravdu. Naše
nesouhlasné stanovisko se vůbec neobjevilo v zápise a "mohli" jsme
pouze souhlasit s některými úpravami snižujícími negativní dopad na
starou zástavbu občanů Chval.

2) Neobdrželi jsme jako účastníci řízení kopii stavebního povolení a
nemohli se tak proti rozhodnutí odvolat.

Trváme tedy i nadále na přezkoumání výstavby, což jsme již potvr-
dili svými podpisy v prosinci r.1989 při kolektivní stížnosti občanů
Špechnerovy ulice.

Věra Zachová
Jaroslav Zach

Dovětek k rozhovoru o postupu MNV a občanů ve věci "Zkapacitněni síd-
liště FMV I".

Podle posledeních zpráv rada nárdního výboru hl. m. Prahy schvá-
lila návrh na změnu výstavby a snížení podlažnosti. Současně rozhodla
o způsobu úhrady vícenákladů, které tímto snížením vzniknou dodavateli
stavby - PS Přerov. Rovněž uložila opatření k tomu, aby zbylý materiál
(panely, okna, výtahy, bytová jádra apod.) byl racionálně využit při
výstavbě v jiné části Prahy.

Tak si tedy můžeme oddychnout - na Chvalech mrakodrap nebude!
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SDRUŽENÍ PRO STARÉ CHVALY

První jarmark na Chvalech

Protože stále rychleji
mizí vzájemný vztah sousedské
soudržnosti a přistěhovala se
řada nových občanů, rozhodl
se výbor Sdružení pro staré
Chvaly, že uspořádá nějakou
akci, která by tento nedobrý
vztah alespoň trochu odstra-
nila nebo zbrzdila. Padl
návrh na upořádání,jarmarku.
Byl vybrán pozemek, který
šikovné ruce členů, pánů
Šantrůčka a Kulhánka zbavily
přerostlé trávy. S pomocí
dalších sousedů postavili
přenosný pult. Při této čin-
nosti je třeba se zmínit
o dobrovolné a velice ochotné
spolupráci pánů Plechingera a
Čecha. 0 propagaci, organizaci a celkové administrativní zajištění se
postarali paní Dubová a manželé Čížkovi.

Takže jarmark mohl začít a tak se podíváme, jak se vydařil. V so-
botu 15. září vypuklo sluníčku a zaplašilo chmury nejenom z oblohy,
ale i starosti z mnohých hlav. Z deště bylo strachu dost a dost. Vyba-
vení pro špatné počasí zatím není a s účastí by to dopadlo asi také
všelijak. Krátce před devátou hodinou, po přivítání prvních hostů,
kupujících i obchodníků, zazněly tóny pravého a nefalšovaného flaši-
netu s obsluhou ve stylu 20. let, takže příjemná hudba byla doprová-
zena příjemným zpěvem.

Zboží vkusně naaranžované v jednotlivých stáncích čekalo na své
zájemce. Sortiment byl rozmanitý. Od skalniček, přes sušené léčivé
byliny, suché květiny, drhané závěsy, umělecké pečivo (perníkové cha-
loupky a perníková srdce), jarmareční štětí, sladké kremrole, bonsaje,
pokojové květiny až po knihy. Bylo i trochu textilu - ručně vyšívyné
ubrusy a oblečení. Bylo pamatováno i na posílení těla, takže nescháze-
ly ani stánky s občerstvením. Nabídka byla velice bohatá, obzvláště

Jarmark
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v nápojích. Zde si každý mohl vybrat podle věku, chuti, nálady a třeba
i podle teploty vzduchu. Fritované špekáčky šly na dračku.

Na tržišti vládla příjemná pohoda, dobrá nálada a smích. Neza-
znamenali jsme jedinou hádku či vádu a to je třeba v této trochu ner-
vózní době obzvláště ocenit a patří za to dík všem, kteří se zúčast-
nili jak před pultem, tak za ním.

Obchodníci přijali riziko a myslím, že obrat nebyl nejhorší.Zdá
se, že pro ty, kteří si vegetují v klidu obchodů nebo mají v obci
monopolní postavení, je příznačný naprostý nezájem na těchto akcích.

Aby však nebyla jenom samá chvála, tak také trochu kritiky. Sor-
timent zboží nebyl příliš bohatý, konkurence v nabídce nebyla vytvo-
řena (s výjimkou kremrolí), zábava pro děti scházela (objednaný kolo-
toč pro poruchu nepřijel). Vepřové hody se podařilo vyprodat ještě
dříve, než jarmark začal. Možná, že byl někdo zklamaný, ale snad neza-
nevřel a při příští příležitosti jarmark na Chvalech znovu navštíví.
Bude zase: 27.10. na stejném místě a při příznivém počasí po celý den.
Všichni jsou srdečně zváni.
Doufejme, že se z této ojedinělé akce stane hezká tradice obchodní a
sousedská.

Ing. Antonín Tvrdík
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To není povídka....

foto: Ing. Lubomír Maršák

Po slunečném fialovém ránu a chladném, větrném dopoledni, přišel
déšť. Nejprve mírný, pak blahodárný po dlouhém suchu. Oteplilo se
Najednou bylo odpoledne, daleko do večera, bez chuti uzavřít se každý
do své činnosti.

A byl tu nápad. Půjdeme ven, mezi lidi, na výstavu. Prý je v Po-
černicích výstava, snad v tělocvičně. Dnes nezjišťujeme, kdo se mýlil
- poznání, kterého se nám dostalo, bylo cennější.Prožitek toho od-
poledne nám potvrdil to, co vlastně všichi víme. Že v sobotu odpoledne
u nás lze jen výjimečně někam zajít za kulturou - jen tak se projít
a pobavit.

5



Jak jsme za drobného deště obcházeli tělocvičny, člověka jsme
vždy nějakého našli, ale po výstavě ani památky. Nechtěje věřit před-
tuchám, že jsme si nejspíš spletli datum, vyzkoušeli jsme je všechny.
Až U Hyků závora přes dveře, snad nejvíc symbolizující fádní skuteč-
nost, nás utvrdila ve zbytečnosti hledání. Ne snadné je v tu chvíli
rozhodnutí jít domů a silné je doufání, že snad jsme přece jenom o
kousek minuli Něco. Ani už vlastně nevíme, co chceme. Vypravíme se
tedy pomalu nazpět a zacházíme pod vzrostlé stromy letitého parku. Po
cestě se šourající starý pán vypadá spíš snově, než aby oživil okolí
zmoklých laviček. Po zemi rozseté kaštany spadlé v dopoledním větru
nás tentokrát netěší sbírat. Do skutečnosti nás vrátí muž s deštníkem,
hledající telefonní budku, a více ještě umocní potřebu někam jít. Vy-
jdeme z parku a dál kolem rohového domu, kde nás větrákem ovanul dech
a šum restaurace Na vodárně a my na chvíli zatoužili zajít dovnitř,
třeba na čaj a vychutnat pohodu cinkotu a tepla. Jen obavy z jistoty
našeho zklamání, jež by následovalo, nás přinutily pokračovat dál. Šli
jsme tedy dál až k vysokým modrým věžičkám s představou, že onen známý
plácek u jeslí bude oživlý kolotočem s houpačkami a třeba i střelnicí.
Dokonce by nám v tuto chvíli snad nevadily ani nějací šmoulové z umě-
lých hmot, jichž se jindy upřímně děsíme. Jen aby už tady byl nějaký
ruch. Zmíněný prostor se tou samotou zdál být větší než jindy. V po-
zadí rozestavěné sídliště násobilo náhlý pocit opuštěnosti, který jsme
si v tu chvíli nepřiznávali a snažili se hovořit jako by nic. Ještě
víc se rozpršelo. Najednou se v nás rozhostila úleva, že je důvod
vrátit se domů. Jízdním řádem avizovaný autobus na určitou minutu
nepřijel ani po půl hodině a tak jsme se znovu vypravili opuštěným
"městem" pěšky okolo ještě neotevřeného budoucího nákupního střediska,
na němž bíle vyzývající nápis "cukrárna" nám smutně připomněl jen to,
že jediným místem, kam dnes můžeme zajít, je Poklopová cukrárna, je-
jímž luxusním cenám se zatím úspěšně vyhýbáme. Cestou domů nás míjelo
v trvalém dešti jen několik aut, pouze jedno z nich mělo značku začí-
nající A. Ale všichni v těch autech byli smutní. Nebo se nám to jen
zdálo?
.... bylo to v sobotu 22.září, v Horních Počernicích.

Jitka Dubová
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Čs. sociální demokracie - její historie a význam

V naší společnosti stále vládne velká neinformovanost o sociální
demokracii, o jejím historickém vývoji, úloze u nás i v demokratických
státech Evropy a o jejích základních myšlenkách. Je tomu tak nejen
proto, že zde oficiálně 42 let neexistovala, ale hlavně proto, že
totalitní komunistický režim úplně přetvořil historii a zdeformoval
myšlení i myšlenky pro svou potřebu absolutní moci a dal slovům i sym-
bolům jiný, většinou opačný význam.

Sociální demokracie je nejstarší existující stranou u nás, pro-
tože byla založena již v r.1878 s cílem prosazovat politickou demo-
kracii a hájit zájmy nejširších vrstev občanů. Hájila zájmy dělníků
a bránila je před egoismem podnikatelů, stejně tak i všech zaměstnanců
soukromých i státních podniků, zájmy vznikajících odborů, na jejichž
formování se nejvýznamněji podílela, zájmy žen, drobných živnostníků
i družstevních podniků, které zakládala. Tyto zájmy hájila svým poli-
tickým vlivem, vždy však jen demokraticky a v rámci parlamentního sy-
stému, na jehož vytváření se významně podílela. Jejím cílem nikdy ne-
bylo zničit tento systém a nastolit jiný, ale vývojem dospět k humán-
nější, sociálně spravedlivější a demokratičtější společnosti i státu.
Jejím cílem nikdy nebyla moc, protože oporou v její činnosti nebyla
demagogie, ale myšlenky. S jejími myšlenkami se ztotožňovala a je pod-
porovala i velká část inteligence a našich předníchintelektuálů a hu-
manistů. T.G.Masaryk podporoval požadavky sociální demokracie a myš-
lenky T.G.Masaryka nejvíce ovlivnily vývoj sociální demokracie, která
je prosazovala v praxi.

Sociální demokracie zejména prosadila všeobecné a rovné hlasovací
právo ještě v Rakousku-Uhersku, poprvé ve volbách v r.1907. Po vzniku
ČSR se sociální demokracie stala nejsilnější stranou a v tomto období
prosadila zakotvení politické demokracie v naší ústavě, uzákonění
sociálního pojištění, pozemkovou reformu a zákon o osmihodinové pra-
covní době. Tento nadějný vývoj československého státu ovlivnil pokus
o bolševický rozvrat naší společnosti v roce 1920, který prodělávala
velká část po válce zbídačené Evropy. Sociální demokracie se proti
němu postavila. Důsledkem tohoto vyhrocení byla polarizace politických
sil ve společnosti. Byla vytvořena KSČ, ale velmi narostl i vliv pra-
vice. Sociální demokracie od té doby jako druhá nejsilnější strana
musela odrážet útoky zprava i zleva. Čelila nejsilnější pravicové ag-
rární straně a od r.1935 Henleinově sudetoněmecké straně. Musela však
čelit i komunistické demagogii. Snažila se prosadit jednotnou protifa-
šistickou frontu, kterou však komunisté od r.1929 ovládaní Klementem
Gottwaldem, exponentem Kominterny a Stalina, podle příkazu z Moskvy
rozbíjeli. V letech 1938-39 mohla sociální demokracie existovat jen
pod názvem Národní strana práce. Za okupace měli sociální demokraté
vedoucí úlohu v protinacistickém odboji. Komunisté, uznávajíce sověts-
ko-německý pakt o neútočení a solupráci, dle příkazu z Moskvy nic
proti nacistům až do napadení SSSR nepodnikali, naopak vystupovali
proti tzv. francouzsko-britskému imperialismu a tedy na straně fašis-
tického Německa.

Po osvobození v r.1945 nebylo již Československo plně demokratic-
kým a suverénním státem. Bylo vystaveno diktátu a vydírání Moskvy.
Sovětská NKVD a od r.1946 i tzv.poradci KGB si tu dělali, co chtěli.
V r.1946 v poválečné euforii lid uvěřil slibům komunistů, které samo-
zřejmě nikdy nemínili dodržet, uvěřil, že jediná neomylná politická
síla, tj. komunistická, lehce vyřeší všechny problémy k jejich spo-
kojenosti, a tak komunisté poměrně drtivě vyhráli volby. Již v r.1946
byla ztracena demokracie, ta pak již nemohla vzdorovat dokonle ovlá-
dané konspirativní politice komunistů, koordinované s nátlakem Moskvy.
Komunisté dokázali dokonale využíti politické diletanství a kariéris-
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Pokračování příště
MO ČSSD - Jiří Říha

Klub sociálních demokratů OF

Ve veřejnosti se vyskytuje mnoho dohadů a nejasností kolem exis-
tence nových, ale i obnovených politických stran a hnutí. Jedním
z nich je i Československá sociální demokracie. Následující řádky rám-
cově objasňují, oč ve straně jde, jaká byla historie a současnost
tohoto levicového hnutí, které patří neodmyslitelně k moderní politi-
cké struktuře vyspělého státu.
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mus některých politiků, politickou neznalost a neinformovanost velké
části národa k jeho manipulaci. Oslabováním demokratických stran a pa-
ralyzováním jejich politiky všeobjímající nadpolitickou Národní fron-
tou zlikvidovala KSČ pluralitní demokratický systém a moc parlamentu
se stala jen fiktivní. Únor 1948 byl již jen logickým závěrem dramatu.
Po únoru velká část sociálně demokratického vedení pracovala až do
r.1989 v exilu. Ti sociální demokraté, kteří se doma nepodřídili,
a těch byla většina, byli vystaveni několika vlnám represí. Jedna
z největších začala po měnové reformě v r.1953, po vlně bouří dělníků,
které hrozily povstáním proti komunistické moci. Po té byl StB z Ra-
kouska unesen i poslední předesda Čs.sociální demokracie Bohumil Lauš-
man a později ve vězení zavražděn.

V r.1968 se pokrytečtí tzv.reformní komunisté snažili všemi způ-
soby obnovení činnosti Čs.sociální demokracie zabránit, protože dobře
věděli, že by to znamenalo vážné ohrožení jejich moci. Její obnovení
tehdy podporoval i dnešní prezident Václav Havel, Jaroslav Seifert
a řada dalších.

V polovině roku 1989 začala se znovu sociální demokracie for-
movat. Některé skupiny názorově blízké myšlenkám sociální demokracie
se však nepřipojily a vytvářely vlastní politická centra, což po ob-
novení Čs.sociální demokracie dne 19.11. zkomplikovalo situaci a poz-
ději to bylo v předvolební kampani využito k dezorientaci voličů. Toto
bylo spolu s nízkou informovaností občanů o Čs.sociální demokracii a
s dalšími nedostatky příčinou, že nepřekročila ve volbách pětiprocent-
ní limit. Hlavní příčinou byl však charakter voleb jako referenda a ne
jako vyjádření voličů k programům stran a hnutí a tím udělení mandátu
k jejich uskutečňování prostřednictvím vlád a zastupitelských sborů.
Toho samozřejmě využila od skončení tzv. sametové revoluce prakticky
chráněná KSČ a i jiné nedemokratické síly k posílení svých pozic. To,
co předcházelo tomuto referendu i jeho výsledky, značně zhoršilo
a zbrzdilo cestu k demokratickému, pluralitnímu a parlamentnímu sys-
tému, zajistilo budoucnost nedemokratickým silám a ve svých důsledcích
znamená ohrožení politické stability. V parlamentu neexistuje kon-
struktivní demokratická opozice, jsou v něm však silné nedemokratické
síly. Vládoucí hnutí, která ztratila po listopadu svou sjednocujcí
protitotalitní ideu, nemohou najít svou identitu a jsou svou zákonitou
vnitrní nejednotností paralyzovány. Mimo to se od počátku staly do
značné míry platformou metamorfózy a splynutí starých sil a struktur
s těmi novými, což velmi významně ovlivňuje jejich politiku.

Žádná jednotlivá politická síla, ať už jednotná nebo rozporuplná,
nemůže být zárukou cesty k demokracii. Touto zárukou je pouze rov-
nováha spektra politických sil, hospodářskýh sil a odborů, vedoucí
svou postupnou demokratizací společnosti k nejlepší a jediné záruce
demokracie.



Od revolučního převratu v Československu v listopadu 1989 jsme
byli jako přesvědčení sociální demokraté ve shodě' s většinou politic-
kých přátel, s nimiž jsme řadu let společně pracovali v opozici, pev-
nou součástí Občanského fora, v němž jsme viděli záruku, že v obtížném
období přechodu od totalitní diktatury k demokracii nepřeváží skupi-
nové zájmy nad hlavními potřebami společnosti. Pro sociální demokraty
bylo silné a dobře připravené hnutí OF předpokladem pro vznik silné
a přitažlivé sociální demokracie. Činnost v OF - logické pokračování
dosavadní opoziční práce - pro nás splňovala prioritu zájmů, tj. boj
za vítězství demokracie. Ve "Stanovisku soc.demokratů" z 1.prosince
1989 jsme vyhladili za základní morální a polit.povinnost všech, kteří
se cítí být spjati s idejemi sociílní demokracie, aby se zapojili do
práce v OF a všude se podíleli na jejich zakládání. Činnost strany
jsme chtěli rozvinout až po vítězství demokracie nad komunistickou
diktaturou.

Od prosince 89 fakticky existovala vedle sebe dvě paralelně půso-
bící centra, 12.ledna 90 došlo k dohodě a ČSSD byla považována za
potencionálně nejsilnější demokratickou stranu u nás. Šance však byly
zmařeny naprostým nepochopením problémů mladé a střední generace,
složení oficiálních orgánů strany přímo odpuzovalo tuto skupinu obyva-
tel, kteří hráli rozhodující úlohu v revolučních dnech a v boji proti
diktatuře. K pozitivním změnám nedošlo ani na obnovovacím sjezdu ČSSD.
Odchod sociální demokracie z rámce OF přinesl svůj účet v katastrofál-
ním neúspěchu této nejstarší politické strany v parlamentních volbách.
Dne 1.května jsme vydali "Prohlášení Klubu soc.demokratů OF", kde
jednoznačně realizujeme vlastní politický postup ustanovením KDS na
všech úrovních struktury hnutí OF a účastí ve volbách na kandidátce
OF. Po volebním vítězství OF jsme jako jediná součást sociálně demo-
kratického hnutí zastoupeni v parlamentu těmito poslanci:

Rudolf Battěk - předseda SL FS
Tomáš Hradílek
Jindřich Konečný
Karel Binovec- CNR
Štefan Gurtler - ČNR

Vedení ČSSD hledalo viníka ostudné porážky v červnových volbách.
Místo objektivního zhodnocení chyb - největší byla právěv nepromyš-
leném odtržení od hnutí OF - našel stranický tribunál viníka - byl jím
KSDOF a především R. Battěk, kteří prý svými postoji odradili voliče
od volby ČSSD. 22.6. byl tedy R. Battěk z ČSSD vyloučen. KSD OF reago-
val na situaci svým prohlášením dne 13.7.1990.

V současné době připravujeme celostátní konferenci, která Klubu
sociálních demokratů OF určí směr dalšího postupu. Nadále však vidíme
v našem působení v OF jednu z hlavních cest k obnově silné, důvěryho-
dné a autentické sociální demokracie, která je nezbytnou součástí
budoucího politického spektra našeho státu.

Naše taktika v komunálních volbách je zcela jasná - podporovat na
všech stupních a na všech místech kandidáty, o nichž víme, že jsou
demokraty myšlením i jednáním bez ohledu na jejich politickou přísluš-
nost. Podle situace v místě postavíme vlastní kandidátku, budeme pod-
porovat zástupce ČSSD (současné členství v KSD OF a ČSSD nevidíme, na
rozdíl od oficiálního vedení strany, jako překážku),OF a členy jiných
stran - vyjma KSČS. Podpořme společně všechny lidi dobré vůle a po-
mozme jim v budoucí práci.

B. Ventura
tajemník KSD OF
kontakt.adresa

Štěpánská 28, P-1
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Národně sociální strana

Vážení občané,

rádi bychom Vás informovali o vzniku místní organizace Národně
sociální strany v Horních Počernicích. Naše strana je pokračovatelkou
Národně sociální strany založené již v roce 1897 v Praze.

Chceme posílit národní uvědomění českého člověka a podporovat
praktickou činností demokratického ducha národa. Na těchto základech
chceme společně s Vámi hledat cestu k prosperitě a zdravému životnímu
prostředí.

Do čela Národně sociální strany byl zvolen Čestmír Čejka, bývalý
politický vězeň, náměstek primátora Prahy.

Chceme přispět k co nejkvalitnějšímu výběru kandidátů do komunál-
ních voleb. Jsme ochotni nabídnout za naši stranu několik kandidátů
a na základě koalice s demokratickými stranami se zúčastnit řízení
a správy obce. Jsme si vědomi, že naše obec musí být v čestných a od-
povědných rukou. Jedině vzájemná spolupráce, ale i kontrola koaličních
stran je cestou, jak se vyhnout a předejít monopolizaci moci.

Místní výbor Národně sociální strany

••něco ze sportu
Výsledky sportovců v oddíle lyžování a triatlonu TJ Sokol

Rok 1990 se stal nejúspěšnějším v dosavadní desetileté historii
našeho oddílu. Ne sice v původním sportu, pro který byl oddíl založen,
v lyžování, ale v nově se rozvíjejícím sportu, triatlonu. Speciálnímu
tréninku pro triatlon se v oddíle věnujeme čtvrtým rokem. Školení
trenéři pracují s dětmi od šesti let a pomáhají jim zvládat nástrahy
všech tří disciplin, ze kterých se triatlon skládá. Věnují se dětem
při plaveckém výcviku v bazénu, ale i ve volné přírodě. Plavání ve
volné přírodě je náročnější na orientaci plavců a při mnoha závodech
je nutná i dostatečná otužilost. Dále děti trénují techniku jízdy na
kole, cyklistickou rychlost i vytrvalost. Základem je ovšem vlastnict-
ví slušného závodního kola. Třetí disciplinou triatlonu je běh. Běžec-
kou formu, získanou tréninkovým úsilím, pak naši sportovci dokazují
i na běžeckých závodech, kde se oddílu daří získávat řadu předních
umístění.

Start do sezony triatlonu se nám letos opravdu vydařil. Získali
jsme čtyři tituly přeborníka Prahy. Přeborníky jsou Tomáš Puček v ka-
tegorii mladších žáků, Helena Kroupová v kategorii starších žákyň,
Jitka Frouzová v kategorii mladších dorostenek a Michal Laurich v ka
tegorii starších dorostenců.

Vyvrcholením čtyřletého snažení byl pak zisk titulu přeborníka
republik. Dne 19.8. se konalo v Olomouci mistrovství České republiky.
Ještě není ustaven federální svaz triatlonu, takže probíhají jen re-
publikové přebory. V kategorii mladších dorostenek, na trati 1 km
plavání, 24 km cyklistika a 5 km běh, zvítězila Jitka Frouzová, svě-
řenkyně trenéra Josefa Šamana. Ještě i druhé místo patřilo našemu
oddílu, zabojovala Petra Kopsová. V kategorii starších dorostenců, ve
velmi silné konkurenci, se jako šestý umístil Michal Laurich.

Tréninky oddílu probíhají v pondělí a pátek plavání, úterý
a čtvrtek cvičení v tělocvičně ve škole v Ratibořické ulici od 18.00
do 20.00 hodin. Tam se také noví zájemci mohou přihlásit. Přijímáme
i zájemce o práci s dětmi, trenéry plavání, atletiky,cyklistiky a
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lyžování. Dále oddíl připravuje tradiční jednodenní lyžařské zájezdy
na hory, prodej začíná začátkem prosince.

Z výsledků IX.ročníku běhu "U koupaliště" pořádaného lyžařským oddílem
TJ Sokol Horní Počernice

Závod se konal v sobotu 22.září v lese nad "bývalým koupalištěm"
a ve dvanácti kategoriích se ho zúčastnilo celkem 85 účastníků. Vítězi
jednotlivých kategorií (od dětí předškolních až po ženy a muže) se
stali: Petr Novák - r.1984, Michal Šaman - r.1982, Eva Svatošová-
r.1980, Michal Dudek - r.1980, Martina Krištofová - r.1978, Hynek
Ciboch - r.1979, Marie Straková - r.1977, Vítězslav Král - r.1976,
Jitka Frouzová - r.1975, Šárka Bartošová - r.1969, Michal Laurich-
r.1973 a Ivo Drahorád v hlavní kategorii mužů.

Ing.Miroslav Frouz

Jardova "tutová" sezóna

Oddíl atletiky TJ Sokol Horní Počernice pracuje, jak známo, především
s mládeží. Stalo se dobrým zvykem ,že děvčata a chlapci si přivážejí
z pražských soutěží pravidelné úspěchy jak v jednotlivcích, tak druž-
stvech. Z letošních, rovněž úspěšných výsledků, však přece jen vynika-
jí triumfy 131etého školáka ze Chval, Jardy Pomykáčka.

Chlapec tichý, ukázněný a skromný, jemuž sportovní lékaři letos
nedoporučili přechod na sportovní školu v Přípotoční ulici ve Vršovi-
cích z důvodů nošení dioptrických brýlí, letos překonává všechna oče-
kávání. Začalo to již na přeboru Prahy v hale na Strahově, kde Jarda
obsadil nečekané druhé místo. Následovala série vítězství a předních
umístění na různých atletických soutěžích na dráze i v terénu. Vrchol
sezóny přišel v září. To Jarda zvítězil v přeboru Prahy hned ve dvou
disciplínách - v*běhu na 60 m časem 8,0 s a ve skoku do dálky výkonem
517 cm. Za to ho pozvali i na přebor České republiky. To už hornopo-
černická atletika dávno nepamatuje! Že je Jarda Pomykáček nejen rych-
lý, ale i všestranný, dokázal koncem září na přeboru Prahy ve vícebo-
jích, kde v šestiboji (60m, dálka, hod krikeťákem, 60 m překážek,
výška a 800 m) obsadil z 23 závodníků vynikající 2. místo. Navíc si
zlepšil osobní rekord na 60 m časem 7,9 s.

A pak,že naše atletika nemá perspektivy
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•právní poradna*
Může cizinec koupit u nás nemovitost?

Fyzické osoby, které nemají u nás své bydliště nebo se zde nezdr-
žují nepřetržitě po dobu alespoň jednoho roku, a právnické osoby,
které nemají u nás sídlo, nemohou koupit nemovitost. Podle nové úpravy
devizového zákona mohou tyto osoby získat do vlastnictví nemovitost
pouze děděním. Tyto osoby však mohou nemovitý majetek, který již na
našem území vlastní bez devizového povolení osobám prodat.

Jakým způsobem mohu investovat peníze do soukromého podnikání,aniž
bych musel sám podnikat?

Kromně všeobecně známých způsobů investování peněz do podnikání,
jako je např. zakoupení akcií je možno takto "podnikat např. tím způ-
sobem, že za peníze, které byly získány v době, když se podnikat více
méně oficielně nemohlo se, zakoupí podnik a majitel podniku zaměstná
pracovníka, který mu podnik vede. Nebo je možné se svým majetkovým
vkladem účastnit podnikatelské činnostijiné osoby a od této osoby
dostávat podíl na zisku. Protože je tento způsob "podnikání" praktic-
ký, blíže ho osvětlím. Osoba, která se takto podílí na podnikání něko-
ho jiného, se nazývá tichý společník. Tento způsob "podnikání" se od
podnikání formou půjčování peněz liší tím, že tichý společník uzavírá
s podnikatelem smlouvu, ve které se dohodnou jakým způsobem se budou
dělit o zisk a podílet se na úhradě ztrát.

JUDr. Josef Kunášek

Daň z příjmu obyvatelstva

18. září Federální shromáždění ČSFR schválilo zákon o dani
z příjmů obyvatelstva, který kopromisním způsobem "napomáhá" tzv.
podpoře soukromého podnikání.

Ti, kteří si nelegálními prostředky za komunistů získli kapitál,
mohou dnes "vyprat" své peníze a bez nesnází je investovat a nemusí se
příliš obávat těch, kteří v minulosti vydělávali 30 - 40 000 Kšs
ročně, protože začínající podnikatelé, kteří byli tzv. poctivými ob-
čany, se budou několik let potýkat se splácením půjček a placením
daní. Peníze, které budou investovány, mohou být při zdanění zohled-
něny pouze prostřednictvím odpisů, a to jde-li o budovu nebo stavbu
v roce pořízení nebo v prvním roce uplatnění odpisu až 20%, v druhém
roce až 15% a ve třetím roce 10%. U ostatních základních prostředků
lze uplatnit odpisy v prvním roce 40%, ve druhém až 30% a ve třetím až
20%. Podnikatelé mají však šanci si snížit daně tím, že budou zaměst-
návat invalidu - daň se jim sníží o částku 4 000,-Kčs za každého
pracovníka se změněnou pracovní schopností a o částku 12 000,-Kčs za
každého pracovníka se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním
postižením.

Šanci mají pouze ti, kteří budou úspěšní, protože těm, kteří
budou v podnikatelské činnosti úspěšní a nezkrachují alespoň po dobu
dalších dvou let následujících po roce, v němž bylo placení daně ulo-
ženo, se odkládá placení daně ve výši 60%, v druhém roce ve výši 40%
daně a ve třetím roce ve výši 20% daně. Samozřejmě, když zkrachují,
tak budou muset daň zaplatit v plné výši. Zákonodárce asi ví z čeho.
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zpravodaj - zpravodaj - zpravodaj
Informace odboru výstavby

DV MNV Horní Počernice provedl v minulých dnech na základě žádo-
sti Drůbežářského průmyslu, chov plemenných koní XAVEROV - Horní
Počernice, celkovou prohlídku objektů. Hlavním důvodem bylo schválení
provádění venkovních omítek. Celkový stav budov byl shledán velmi
dobrý. I v době prohlídky zde byly prováděny stavební práce na jejich
údržbě, zděného oplocení, vč.cenných vstupních bran, s citlivým zacho-
váním ozdobných prvků apod. Oest počítáno s dalšími stavebními oprava-
mi, např. čelní omítky vstupního objektu od ul.Božanovské.

Nelze se nezmínit o vzorném uspořádání celého zařízení, pořádku
ve stájích a hlavně vzorné péči o jejich obyvatele. Zájem o veškeré
dění pracovníků vč. administrativních zaměstnanců je příkladný. Vše
kontrastuje s jinými zkušenostmi, které pracovníci odboru výstavby
mají a kdy je často nutno hledat způsob, jak majitele zařízené přimět
např. k opravě budovy, vnitřního veřejného osvětlení apod. Rádi proto
tento příspěvek zveřejňujeme. Přejeme všem pracovníkům hovu koní XAVE-
ROV hodně sil a úspěchů do další práce.

J.Šerc a A.Wegrecki
OV MNV H.Počernice

Střední odborné učiliště
Voj.staveb- koncern s.p.
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Lipí 1911

p ř i j m e do úseku výchovy mimo vyučování:

1 vychovatele

1 instruktora

ÚS/4 tř.9.ZEÚMS IA

ÚS/4 ped.TV 9.ZEÚMS IA
V/ped.ITV 10.ZEÚMS IA

Možnost prominutí předepsaného vzdělání.

N á s t u p : i h n e d

Informace na pers.úseku nebo u ved.VMV Telefon: 864 641 - 6
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Elektromontážní práce, hromosvody, mytí - tryskání tlak.vodou, zemní
práce.

Otto Vacek
Božanovská 2036

K O N K U R S

MNV-Horní Počernice Praha 9 vypisuje konkurs na dobudování rybníka
Starák ve Svépravicich do konce 2.pololetí 1991 pro organizace i sou-
kromníky .

MNV H.Počernice

K O N K U R S

Osvětová beseda přijme

lektora - lektorku angličtiny

výuka v dopoledních a večerních hodinách. Nástup dle dohody.
Informace: KSOB Domeček, Votuzká 322, tel. 86 36 26

"V
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DOMEČEK
Nabídka pořadů na měsíc říjen

POP LEGENDY

4. čt.

11.čt.

17.st.

24.st.

každou neděli můžete tančit na diskotéce
Marcela Sekaniny

JUDr. Ivo Jahelka - Písničky zpod taláru
Zhudebněné příběhy ze soudních síní jsou určeny
posluchačům nad 15 let.
Začátky pořadů jsou v 17.30 a 19.30 hod.

Jan Burian - Posezení s Janem
Písničkář Jan Burian (dříve ve dvojici Burian-
Dědeček) u klavíru čte, vypráví a zpívá své texty
někdy humorně, někdy jinak laděné
Začátek představení v 19.30 hod.

Wabi Daněk - koncert populárního zpěváka
Začátek představení v 19.30 hod.

Karel Plíhal - Emil Pospíšil
Po delší přestávce se do klubů vrací dvajice pís-
ničkářů Karel Plíhal - Emil Pospíšil.

9. út. Kdopak by se vlka bál - loutkové představení pro
školy a školky v Horních Počernicích.

Předprodej vstupenek v knihkupectví na Náchodské ulici!
Změna programu vahražena!
Možnost objednávek na fakturu!
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kino OKO
1
2

5
6
7

po.
út.

pá.
so.
ne.

8. po.
9. út.

Muka obraznosti
/ŠU/

Orlové práva
/ŠU/

Zvláštní bytosti

ČSFR Mládeži do 18 let nepř
přípl. 2 Kčs

USA Mládeži do 12 let nepř
přípl. 2 Kčs

ČR Mládeži do 15 let nepř
přípl. 2 Kčs

12.pá. Něžní zmatkaři
13.so.
14.ne.

NSR

15.po.
16.út.

19.pá.
20.so.
21.ne.
22.po.
23.út.

26.pá.
27.so.
28.ne.

29.po.
30.út.

Poslední císař

Tajemná záře nad Pacifikem
/ŠU/

Utonutí zakázáno

Vrať se do hrobu

USA

FR

ČR

Mládeži do 15 let nepř
přípl. 2 Kčs

Nládeži do 15 let nepř
přípl. 2 Kčs

Mládeži do 12 let nepř
přípl. 4 Kčs

Mládeži do 15 let nepř
přípl. 2 Kčs

Mládeži do 12 let nepř
přípl. 2 Kčs

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

7. ne. Pihatý Max a strašidla

14.ne. Divoké labutě

21.ne. David a Sandy

28.ne. Cesta na jihozápad

Začátky představení v 15 hod.
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