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Informace z 22. zasedání Místního zastupitelstva
V pondělí 26. září se sešlo ke svému 22. veřejnému zasedání Zastupitelstvo Horních Počernic.

Nabitý pořad jednání s úvodní částí věnovanou bezpečnosti v Horních Počernicích zahájil starosta
krátce po osmnácté hodině a ukončil až před půl jedenáctou. Přítomno bylo 27 z 29 členů

zastupitelstva, což byla
vzhledem ke končícímu volebnímu období tohoto zastupitelstva účast úctyhodná.
K úvodnímu bodu programu se dostavil na žádost starosty vrchní inspektor mjr. Šnajdr, který řídí
Místní oddělení České policie v Horních Počernicích. Toho doprovázel ředitel Obvodního úřadu
pořádkové a dopravní policie v Praze 9 podplukovník Vích. Během hodiny a půl měli jak členové
zastupitelstva, tak občané možnost dotázat se představitelů policie na jejich práci i vyžádat si
vysvětlení některých příčin nedostatečné práce policie, především jejich malou "viditelnost" v
ulicích. V odpovědích padlo sice mnoho slov, nicméně příliš naděje za současného počtu a kvality
České policie ke zlepšení stavu nebylo. Kdo se z občanů jednání zúčastnil, mohl si udělat obrázek

sám. A tak spíše za současného stavu musíme spoléhat na to, že nově zřízená služebna Městské
policie (vedle spořitelny) se brzy doplní na potřebný počet městských strážníků tak, aby zde mohla být

zajištěna rovněž stálá celotýdenní služba. Občany i zastupitelstvo při té příležitosti rovněž
informoval velitel městské policie v H. Počernicích pan Kopřiva.
Zastupitelstvo dále projednávalo velmi závažné otázky hospodaření městské části. Financování
běžných nákladů, ale zejména potřebných investic , jak do inženýrských sítí, tak např. do školství, je
velmi vypjaté. I tak v Horních Počernicích vyrostly do konce září t.r. nové investice v sítích i ve
školství ve výši více než 30 mil. korun. Do konce roku jsou nedokončeny další akce téměř ve stejném
rozsahu, ale peněz je tak na třetinu. Zastupitelstvo tak muselo vzít na vědomí v podstatě chmurnou
předpověď, že Horní Počernice skončí rozpočtový rok opět ve schodku, jak se ostatně v Praze
stalo u naší městské části zvykem. V té souvislosti byl připomenut přebytek hlavního města za 1.
pololetí roku více než půl miliardy korun. Dále byly schváleny objemy finančních prostředků v
nákladech investičních i neinvestičních a vlastních příjmů pro rok 1995. 1 v příštím roce se počítá s
co nejrychlejší výstavbou chybějících inž. sítí, především na hlavní komunikaci Náchodské.
Členům zastupitelstva byla rovněž podána průběžná informace o přípravách komunálních voleb v
Horních Počernicích (o tom píšeme na jiném místě). Zastupitelstvo projednalo a schválilo další
majetkoprávní kroky městské části, mimo jiné vzalo na vědomí svěření majetku hlavního města
Prahy - objektu a přilehlých staveb a pozemků bývalého Chvalského zámku a dále záměr nabytí
nemovitosti a pozemku v lokalitě Chvalské školy - tzv. Žlutý dům, který by měl sloužit k
dobudování potřebných zařízení této školy podle komplexní dokumentace, která bude ještě do
konce roku předložena.
Velmi obsáhlou byla problematika majetkových i jiných vztahů, vyplývajících z rezortní bytové
výstavby bývalého FMV na území Horních Počernic. Starosta předložil zastupitelstvu rozsáhlý
písemný předklad, připomínající známé "kauzy" i okolnosti výstavby sídlišt FMV . Východiska a
návrhy dalšího postupu městské části Horní Počernice při jednání s Týlovou sekcí MV ČR o

případných majetkoprávních krocích, vymezení kompetencí ve správě a hospodaření s byty i
dalších vztazích, budou nadále vycházet z rovnocenného partnerství, tržních vztahů a hodnotového
vyrovnání.
Z dalších projednávaných otázek jistě zaujala průběžná zpráva o zprovoznění koupaliště ve
Svépravicích. Všichni bychom si jistě přáli, aby krásný přírodní areál rybníka koupaliště, letos tak
bohatě využívaný rekreanty, měl daleko lepší zabezpečení, provozní řád, hygienické normy,
sociální i jiná zařízení, občerstvení a další zařízení a služby, ale první verze projektu celého
koupaliště všem přece jen vyrazila dech - návrh investic na tento účel činí 28 milionů korun a na
to prostě mít příští rok nebudeme. I tak zastupitelstvo schválilo rámcový objem investic do
koupaliště pro rok 1995 alespoň 5 milionů, přičemž preferovat bude samozřejmě především
zabezpečení dostatečného přítoku vody a sociální zařízení.



Zastupitelstvo dále projednávalo případy restitucí nemovitostí, které v současné době užívá
obecní úřad. V případě vydání Uzlova statku zastupitelstvo rozhodlo o vzdání se práva odvolání tak,
aby nemovitost, která na Křovinově náměstí leží ladem již téměř tři roky, mohla být p. Uzlovi
vrácena ihned. Další cauzy, budova obecního úřadu i mateřská školka na Křovinově nám. zůstávají i
nadále v soudním řízení. Členové zastupitelstva také schválili název nové ulice v Horních Počernicích,
komunikace vedoucí mezi areálem Chemie a Metrostavu v průmyslové zóně. Tato ulice se bude
jmenovat podle původního názvu závodu Chemie - "Za Terakem".
Posledním a nejvíce problematickým bodem jednání bylo řešení dalšího vývoje ve sportovním
klubu Xaverov, který jak známo je již téměř rok bez sponzora. Spousta lidí na fotbal v Horních
Počernicích, kde se druhá liga hraje již téměř 20 let, ráda chodí, málokdo si však uvědomí, kolik to
vše stojí dnes peněz. Zastupitelstvo proto vzalo na vědomí výsledek jednání Valné hromady SK
Xaverov ze dne 12.9. t.r., a dále vyslechlo představitele klubu. Nakonec po dlouhé diskuzi přijalo
souhlas s vytvořením obchodní společnosti s účastí obce, schválilo potřebné majetkoprávní kroky s
pozemky na hřišti a vyslovilo své představy o podmínkách účasti obce i budoucího obchodního
partnera v nové obchodní společnosti, která by měla vedle dostavby a zproduktivnění celého
areálu dostatečně saturovat i fotbal.

Ze zápisu z jednání
vybrala L. Sýkorová.

Volby - volby - volby
Pro volby do zastupitelstva městské části Praha-Horní Počernice, které bude mít podle dřívějšího

rozhodnutí nynějšího zastupitelstva 27 členů, byly podány kandidátní listiny 4 volebních stran, a
to České sociálně demokratické strany, Koalice
Občanské demokratické aliance a Křesťanské a demokratické unie- Československé strany lidové,
Komunistické strany Čech a Moravy a Občanské demokratické strany.
Místní volební komise se sešla dne 23.9.1994 ke své ustavující schůzi. Za členy MVK byli jmenováni
a slib složili:

p.Jiří Hajer
p.Václav Valenta
p.Vladimír Vyhlídal
pí Květoslava Moravcová
pí Jiřina Lošková
pí Ing Jitka Fialová
pí Kristina Martinková
p.Stanislav Kolář

- koalice ODA-KDU-CSL
-KSČM
- koalice ODA-KDU-ČSL
-ODS
- ČSSD
-KSČM
-ODS
-ČSSD

Losem byl předsedou určen p.Stanislav Kolář-ČSSD a místopředsedou p.Jiří Hajer - koalice
ODA-KDU-ČSL.
Po projednání předložených kandidátních listin schválila MVK registraci těchto kandidátních listin.
Upozornění:
Jmenování členů okrskových komisí - § 22 odst.2 zák.č. 152/94 o volbách do zastupitelstev v obcích
-" Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva

v obci, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do
okrskové volební komise v každém volebním okrsku " t.j. do 19.10.1994.

Zapisovatelka MVK, L.Sýkorovi



Další informace k volbám
Podle § 6 zákona č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích má právo do zastupitelstva v
obci volit státní občan České republiky.
Státní občanství České republiky se prokazuje platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo
osvědčením o státním občanství České republiky.
Občané, jejichž občanský průkaz byl vydán do 31.12.1993 musí mít v tomto dokladu vyznačeno, že
držitel je státním občanem České republiky.
Pokud občané nemají ve svých občanských průkazech tento záznam, mohou si nechat státní
občanství vyznačit na matrice Místního úřadu v Horních Počernicích.
Platnost cestovních pasů potvrzují orgány celní a pasové služby. Osvědčení o státním občanství České
republiky vydává příslušná matrika obvodního úřadu.

Stanislava Habeová, matrikářka MÚ

Jak dále s domovními odpady
Tržní ekonomika dostihla již i oblast komunálních služeb a občan má již dnes možnost si vybrat

firmu, která mu bude tyto služby zajišťovat. I když cenové rozdíly jsou mnohdy zanedbatelné, není
tomu tak již v oblasti poskytování služeb.
Dnes se Vám představuje firma HP-COMPAG, společnost s majetkem městské části Horní Počernice a
rakouské firmy COMPAG GmbH. Koncepcí firmy je vytvořit fungující a prosperující systém likvidace
odpadu, ale i využívání surovin z odpadu získaných ve východním regionu Prahy.
Proto firma zavádí ve všech obcích, kde své služby provádí, sběr tříděného odpadu, tj. papíru, skla a
plastových dóz. Tyto vytříděné suroviny vrací zpět do výroby, čímž zmenšuje zátěž odpadu na
skládkách, ale hlavně umožňuje občanům snížit jejich výdaje za odvoz odpadu tím, že ukládáním těchto
surovin do speciálních kontejnerů rozmístěných po obci, zmenšují množství odpadu ve své popelnici.
Firma nabízí bezkonkurenčně nejlevnější služby v pražské oblasti, při zachování vysoké kvality práce a
možnosti výběru typu popelnic od malé plechové 70 1 po velké plastové 240 1 s kolečky.
Proto již během tohoto měsíce umožní formou letáků občanům naší obce spolupracovat při vytváření
lepšího životního prostředí.

Ing. Ludvík Koreček

Američané v podzámčí
Ti z Vás, kteří jste v týdnu po 14. srpnu procházeli kolem rybníka na Křovinově náměstí, jste si

patrně všimli neobvyklého ruchu v zahradě pod zámkem. Skupina mužů a žen se tam oháněla krumpáči
a lopatami a pojížděla s kolečky. Byli to hosté našeho sboru Evangelické církve metodistické v H.
Počernicích, šest mužů a šest žen z metodické církve v Kansasu, USA.
Rodina metodistické církve je veliká, v celém světě po různých zemích je nás na 50 milionů. Jedna z
větví, ke které patří i naše společenství v České a Slovenské republice, vytvořila hnutí Dobrovolníci v
misii (Volunteers in Mision). Hlavním cílem tohoto hnutí je poznávat metodistickou církev v různých
částech světa navázáním osobních kontaktů. A protože se lidé nejlépe poznají při společné práci,
přikládají ruku k dílu na různých projektech místních církví.
Naší církvi byl v restituci vrácen počernický zámek, ve kterém konala před válkou sociální práci
(sirotčinec a starobinec). Až vyprší ochranný nájem učiliště, počítáme s obnovením sociálního ústavu.
Než ten čas nastane, chceme obnovit jak parčík, taj i původní vzhled zámku. To je úkol, na kterém se
podíleli naši hosté, většinou důchodci, od plukovníka amerického letectva, přes leteckého inženýra
firmy Boeing, faráře, učitele a učitelky až po farmáře. Většinou nebyli na manuální práci zvyklí, a přece
pracovali s velkým nasazením a dobrou náladou. Odvedli velký kus práce.



Cesta do Evropy je nákladná i pro Američana (platili si výlohy sami) a tak využili této cesty k
poznávání Evropy. Několikrát byli po práci v Praze, která je okouzlila stejně jako zámky Konopiště a
Jemniště. V závěru pobytu zajeli do Norimberka a okolí.
Měli jsme spolu velmi pěkné společenství a v jednom večeru jsme si v naší modlitebně sdělivali
vzájemné zkušenosti víry v současném světě. Přirostli jsme si vzájemně k srdci!
Naše republika má zase několik nových přítel za "velkou louží". Když jsme naše hosty doprovázeli v
úterý 23. srpna na letiště, Praha .plakala - pršelo - a při posledních objetích se mnohým zatřásla brada.
Těšíme se na podobnou návštěvu příští rok. Ale to bude v našem sboru nový kazatel bratr Pavel
Janoušek (o několik desítek let mladší než ten dosavadní.
V úřad bude uveden 18. září v 15.00 hodin.

Vlastislav Maláč

Ohlédnutí za oslavou
Dne 8. září 1994 proběhla na ZŠ Spojenců 1408 v
Horních Počernicích oslava 60. výročí otevření této
školy.
Počasí nám přálo, mezi návštěvníky byli představitelé
obce, školského úřadu i nejstarší žijící paní učitelka
Marie Jelínková. Nejdůležitějšími hosty byli ale ti,
kteří si přišli zavzpomínat na své první krůčky v této
škole.
Zkrátka nepřišla ani mladší generace, pro kterou
vychovatelky školy, za vydatné pomoci druhého
stupně ZŠ Chvály, připravily zábavné odpoledne.
Zároveň děkuji vedení, paní Štorkové a studentkám
SOU Křovinovo nám., které připravily velice chutné
občerstvení pro naše hosty.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se naší oslavy
zúčastnili.

Mgr. Naďa Blesková,
ředitelka školy

Z historie svépravické školy
Osmého září jsme si slavnostně připomněli šedesátileté výročí zahájení vyučování ve svépravicke škole.
Školství v našich obcích i v minulosti bylo vzájemně úzce propojeno. Mnozí z učitelů působili ve dvou
nebo i ve všech třech původních obcích. Po založení školy ve Chvalech byla obec Svépravice k této
škole přiškolena spolu s Xaverovem. Rostoucí počet dětí si vyžádal úpravu této školy zřízením třetí
třídy v roce 1908. Zvýšená kapacita však na dlouho nevystačila.
Řešení se hledalo také ve výstavbě nové školy pro obě obce, nebo odškolením Svépravic a
vybudováním vlastní školy. První takovéto jednání probíhalo v roce 1914, těsně před první světovou



válkou, která však zhatila úsilí obecního zastupitelstva Svépravic při zajištění prostředků na vybudování
a následné vydržování samostatné školy.
Snahy o vlastní školu byly obnoveny pak až v roce 1929 v souvislostech se záměry výstavby nové školy
ve Chvalech.
Pro školní rok 1931/32 zajistila obec Svépravice pro své děti učebny první až třetí třídy pronájem ve
vile pí Rosenkrancové v č.p. 32, které byly provozovány jako zatímní třídy obecné školy ve Chvalech.
Prvními učiteli v těchto třídách byli: Jarmila Černá, Věra Horáková a Jaromír Budešínský.
Pozemek pro stavbu vlastní školy byl schválen 25. 10. 1929. Základní kámen stavby nové samostatné
školy ve Svépravicích byl slavnostně položen dne 17. září 1933. Stavba byla dokončena dne 17. června
1934 a dne 2.září byla budova slavnostně otevřena a předána svému účelu.
Správou však patřila škola nadále pod školu chvalskou a správcem byl jmenován Antonín Jelínek.
Výnosem zemské školní rady ze dne 3.6.1935 byla od 1. září téhož roku zřízena ve Svépravicích
samostatná pětitřídní obecná škola a jejím ředitelem byl jmenován Antonín Jelínek. V učitelském sboru
dále působili: Jaromír Budešínský, Zdeňka Hofmanová, Věra Horáková (učila na škole až do roku
1949), Marie Mrzenová. Předsedou místní školní rady byl zvolen pan Alois Kotink. Školu v tomto roce
navštěvovalo celkem 231 dětí.
Dne 1. října 1939 byla v suterénu školy otevřena škola mateřská, kam se po počátečním váhání
přihlásilo více jak 40 dětí, učitelkou zde byla ustanovena Anna Noseková.
V roce 1941 byl řídícím učitelem jmenován Josef Vítek, který zde působil až do roku 1948.
Ve školním roce 1944/45 bylo v důsledku válečných operací 21. dubna zastaveno ve škole vyučování.
Stalo se tak v historii školy již podruhé, když poprvé tomu bylo od 28. března 1939 do 26. dubna 1939,
kdy zde bylo ubytováno říšské okupační vojsko.
V květnových dnech roku 1945 byla škola středem odboje Svépravice. Ve sklepních částech byli
umístěni zajatí Němci a kolaboranti z celých Horních Počernic. Vyučování bylo obnoveno 25. května
1945.
O prázdninách 1947 byl na škole obnoven nápis "Masarykova obecná škola". Při mateřské škole bylo
zřízeno druhé oddělení, které našlo umístění ve vile č. 352 v Nádražní (dnešní Jívanské) ulici.
Od 1. dubna 1948 až do školního roku 1950/51 byl řídícím učitelem na škole pan Václav Salzman. Od
následujícího roku jej vystřídala paní Jarmila Cachová, dosavadní učitelka. Za necelých 10 let ji ve
vedení školy ji jako ředitelka vystřídala paní Pavla Dolejšová.
V roce 1965 byla pro školu a její žáky neblahá doba již na jeho začátku, kdy 12.ledna onemocněl první
žák na infekční žloutenku. Nemocí bylo postiženo dalších devět žáků a 56 jich bylo v karanténě.
1. listopadu 1970 započalo vytápění školy ústředním topením a ze tříd mohla být obstraněna kamna.
V září 1981 se konečně škola dočkala vodovodu, když již řadu let byly se zásobováním nezávadnou
vodou velké potíže.
Od května 1984 až do ledna 1986 probíhala generální oprava budovy s celkovými náklady
555.277,- Kčs.
V roce 1991 bylo rozhodnuto vrátit na školu opět původní její název "Masarykova obecná škola", který
byl v padesátých letech odstraněn.
Od 1. července 1991 byla ředitelkou školy školským úřadem jmenována paní Mgr. Naděžda Blesková.
Na jaře roku 1993 byla plynofikována školní kotelna, což přispělo k dalšímu zlepšení prostředí jak ve
škole, tak v jejím okolí.
Osmého září 1994 bylo na škole slavnostně vzpomenuto 60. výročí od jejího otevření. Tím se uzavírá
stručně charakterizovaná šedesátiletá historie svépravické školy a současně se otevírá prostor pro
její rozvoj v příštích letech.

Ing.Hubert Antes, kronikář



Pěvecký sbor na Základní umělecké škole
V jarních měsících otiskl Hornopočernický zpravodaj zprávu o přijímacích zkouškách do

přípravné hudební výchovy na naší škole.
Pozornému čtenáři Zpravodaje zřejmě neušlo, že nebyl splněn příslib, že ještě bude zveřejněna
informace o přijímání žáků do dalších ročníků. Nebylo to uskutečněno proto, že naše škola je plně
obsazena a většina tříd učitelů přeplněna. Možnost přijetí nových žáků byla velmi mizivá a vypsání
dalších přijímacích zkoušek na neexistující volná místa by byla pouhá formalita.
Proto jsem velmi ráda využila skutečnosti, že v letošním školním roce k nám nastoupil mladý pedagog,
který má zkušenosti s dirigováním a vedením pěveckého sboru. Je zde tedy nabídka dětské a studentské
veřejnosti přihlásit se k talentové zkoušce a zkusit aktivní provozování hudby pod odborným vedením.
Součástí práce ve sboru je i seznámení se základními hudebními pojmy a orientace v hudbě vůbec.
Příležitost tak mají i ti, kteří se k nám již dříve přihlásili ke hře na nástroj, zkoušku s dobrým
výsledkem vykonali a nebyli přijati pro nedostatek místa.
A ještě několik konkrétních informací: školné je 60,-Kč měsíčně. Žáci, kteří již navštěvují naší školu na
jakýkoliv jiný obor, školné navíc za sbor neplatí (vyhláška MŠTM). Věková hranice je 8 - 9 let (3.třída
ZŠ) až po maturitní věk studentů.
Bližší informace obdržíte na tel. 685 63 81.

Marta Brejníková
Základní umělecká škola
Ratibořická 1899

Informace o školních prázdninách
Organizace školních prázdnin ve školním roce 1994/95 na základních školách v Horních Počernicích

je následující:
podzimní prázdniny - od 26.10.1994 - 27.10.1994
vánoční prázdniny - od 23.12.1994 - 2. 1.1995
pololetní prázdniny - od 2. 2.1995 - 3. 2. 1995
jarní prázdniny - od 6. 3. 1995 - 12. 3. 1995
velikonoční prázdniny - od 13. 4.1995 - 14. 4.1995

Uvedené termíny prázdnin jsou shodné na všech školách t.zn. na
ZŠ Spojenců 1408, ZŠ Stoliňská 823, Fakultní ZŠ Chodovická 2250, ZŠ s rozšiř, jazyk, vyučováním
Ratibořická 1700, ZvŠ Bártlova 83, ZuŠ Ratibořická 1899
Prázdniny na Gymnáziu UK v Chodovické ul. se shodují se základními školami, pouze pololetní
prázdniny jsou 3.2. 1995.

Hana Plíšková, referát školství

Vážení spoluobčané,
když se díváte do dálky, nemělo by se příliš myslet na loňské sněhy. Touto myšlenkou se zabývala
Rada rodičů při ZŠ na Chvalech. Vedl je k tomu úspěšný první společenský večírek k zakončení
školního roku 1992/93 a zorganizování jeho druhého následovníka na závěr roku 1993/94. Nešlo totiž
nejen udržet započatou tradici této akce, ale získání ještě více finančních prostředků pro rozvoj
osobnosti dítěte na této škole v dalším roce. Zvláště v době, je-li nedostatek finančních zdrojů kdekoliv.
Byl to nelehký úkol, chtělo-li se zachovat zásadu "Zábava nejen pro dítě, ale i pro rodiče". Plánovaný
den akce 17. červen započal deštěm a jakoby si organizátoři domluvili počasí se svatým Petrem, dvě



hodiny před začátkem začalo svítit sluníčko. A tak spolu s vedením školy paní ředitelkou Kobrlovou a
její zástupkyní paní Novákovou, mohli bez starosti a s úsměvem vítat návštěvníky večírku. A o účast
nebyla nouze. Jak žáčkové nynější i bývalí, tak i dospělí, se přišli přesvědčit, jak se večírek vydaří. Jako
významný host byl bezesporu starosta Horních Počernic - pan Liška, který ač pátek, si udělal čas. V
programu vystoupení žáků se střídaly scénky a recitace. Dokonce i program těch nejmenších žáčků
obstál v konkurenci starších, přesto, že odešla schopná družinářka paní Lochmanová. Její místo zaujala,
jak jsme se mohli přesvědčit, stejně schopná mladá dívka Jurková, která dětem pomohla s přípravou
programu. A tak se opět letos ukázalo, že pokud jsou děti v průběhu roku dobře vedeny, je možné jim
nechat volné pole působnosti v zajištění programu. Závěr vystoupení žáků zakončila taneční skupina
mladých dívek, která svým vystoupením uchvátila všechny přítomné a svůj program musely opakovat.
Velkým lákadlem pro malé, starší i dospělé byla tombola s hodnotnými cenami. Nejmenší i ti nejstarší
také využili při reprodukované hudbě možnost si zatancovat. A když se netancovalo, tak rodiče spolu
hodnotili úspěchy a neúspěchy svých ratolestí a probírali plány, jak stráví letošbí dovolenou.
Občerstvení tradičně zajišťovala firma Trachtová a Kopecká, která se svého úkolu zhostila na jedničku.
Druhý den ráno pak organizátoři při úklidu vzpomínali, co bylo hezké a co bude nutné příště vylepšit.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem organizátorům a především sponzorům, většinou z Horních
Počernic, bez kterých by se večírek nemohl konat. Jsou to firmy:

HIMPEX Praha
Ve žlíbku 1880,Pha9
ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ DIVÍŠKOVÁ
Náchodská 694,Pha 9
Management
Náchodská 789,Pha 9
AKVÁRIUM HOBBY
Náchodská 785,Pha 9
PAPÍRNICTVÍ -B.HRUBEŠOVÁ
Náchodská 4392,Pha 9
ELEKTRONIK M+M
servis Pha 9
HOTEL KISS
Vojenské stavby,Pha 9
POTRAVINY KABOUREK
ZAHRADNICTVÍ ZAJÍČEK
KAROCH-ŘEZNICTVÍ a UZENÁŘSTVÍ
CUKRÁRNA-OBČERSTVENÍ OÁZA
Náchodská 107/637 ,Pha 9
VMK TABÁK
Náchodská 482,Pha 9
JIŘINA TAMPÍROVÁ-POTRAVINY
Khodlova 989,Pha 9
JAN MÍKA-OPRAVY HRAČEK
Husova 145,Pha 9
FORRO-SKLO,PORCELÁN
Bassova 8,Pha 9
TISKÁRNA HUGO
Pražská 16,Pha 10

TREND
Ve žlíbku-Hala R6/3.p.Pha 9
DOMPO
Ve žlíbku 1800,Pha9
JIŘÍ BORECKÝ-PRODEJ-ELEKTRO
Náchodská 2094,Pha 9
VČAS
Ve žlíbku 1800,Pha 9
SPORTOVNÍ ODĚVY
Náchodská 760,Pha 9
KVĚTINY MARIE-MARIE ŠIKLOVÁ
Jívanská 1880,Pha9
ŘEZNICTVÍ KŘÍŽEK
TRAFIKA HOROVÁ
PROGRES SERVIS
TABÁK PISCHINGER
GLOBÁL-MARKET
AJETO-BARVY, NÁTĚROVÉ HMOTY
Náchodská 220, Pha 9
KALAŠ-POTRAVINY
Tlustého 2040, Pha 9
CENTRUMPRAG
Náchodská 437,Pha 9
MINI MARKET PONT
Chodovická 1959,Pha9
PAVELKA-INSTALACE
Mezilesí 2056,Pha 9
TRACHTOVÁ a KOPECKÁ

Václav Dušek



KOMERČNÍ BANKA
NIKDY NEMĚLA A NEMÁ V ÚMYSLU
RUŠIT TERMÍNOVANÉ VKLADY S PEVNÝM DATEM
UKONČENÍ
Vzhledem k nesprávným informacím a komentářům, které se objevily v části
sdělovacích prostředků, Komerční banka oznamuje svým klientům a celé veřejnosti, že
nikdy neměla a nemá v úmyslu rušit termínované vklady s pevným datem ukončení
(pěti-, čtyř-,tříleté a na kratší dobu), a to bez ohledu, zda jsou úročeny pevnou nebo
proměnlivou sazbou. Naopak, denně otevírá stovky nových účtů tohoto typu.

Banka hodlá zrušit pouze další používání výjimečného typu účtu s dvanáctiměsíční
výpovědí a s pevnou úrokovou sazbou, který byl nabízen klientům v letech 1990 a
1991 jako zvýhodněný nástroj ukládání úroků z termínovaných vkladů.

Všeobecný pokles hladiny úrokovýchsazeb mezitím způsobil, že tento druh účtů, které
představují méně nežli 1 % z celkového milionového počtu účtů, jež vede Komerční
banka, je ohrožen spekulací.

Banka vypoví tyto smlouvy k 31.12.1994. Současně upozorní každého vkladatale, že i
přesto má možnost sám uplatnit dvanáctiměsíční výpověd až do 31. 12.1994 a tím si
zajistit dosavadní úroveň úročení ještě celý další rok. Těm majitelům účtů, kteří tak
neučiní z různých důvodů (nedozví se o tom, nejsou schopni výpověd podat, atd.),
banka účet povede i nadále, ale od 1.1.1995 jej nebude úročit. Výplata jistiny a do té
doby vytvořeného úroku je samozřejmě i v tomto případě zaručena.

Banka současně nabídne všem majitelům účtů, aby si po skončení vedení tohoto
výjimečného typu účtu převedli svůj vklad na obdobný účet s dvanáctiměsíční
výpovědní lhůtou s proměnlivou úrokovou sazbou. Tohoto dnes obvyklého typu účtu
užívají statisíce vkladatelů.

Komerční banka ujišťuje své klienty, akcionáře a celou veřejnost, že každé opatření,
jako je i toto, činí na ochranu jejich zájmů, i když při složitosti bankovních produktů
tento jejich smysl nemusí být každému okamžitě zřejmý.

Dr. Richard Salzmann, v.r.
předseda představenstva
a generální ředitel KB



Společenská kronika
Významná životní jubilea, která oslaví v měsíci říjnu 1994

j u b i 1 a n t i

92 let
90 let
89 let
88 let
87 let

86 let
85 let

84 let

83 let

82 let

81 let

80 let

75 let

Alois Pína
Blažena Tocháčková
Narcisa Listoňová
Alžběta Havlíčková
Františka Červená
Jaroslav Pikal
Marie Havlová
Hermína Zajíčková
Jaroslav Švejda
Marie Kocourková
Josef Antoš
Vlasta Sklenářová
Marie Zavadilová
Marie Barcalová
Karolína Richtrová
Marie Zachovalová
Filomena Štěrková
Marie Táboříková
Jarmila Bohabojová
Božena Vaněčková
Anna Dontová
Josef Hyršl
Anna Řezáčova
Karel Thur
Karel Šrámek
Emilie Kabátová
Helena Matějková
Marie Mečířová
Antonín Smutný
Božena Havrdová
Anna Zachová
Antonín Berousek
Bohuslav Neužil
Anna Kolblová
Stanislav Marek
Václav Ešler
Věra Králová

Kalvodova ul.
Spojenců
Komárovská ul.
Běchorská ul.
Náchodská ul.
Chvalkovická ul.
Běchorská ul.
Sekeřická ul.
Slatiňanská ul.
Kramolná ul.
Podůlší
Studnička ul.
Komárovská ul.
Náchodská ul.
Běchorská ul.
Sekeřická ul.
Náchodská ul.
Běchorská ul.
U jeslí
Božanovská ul.
Jívanská ul.
Chvalkovická ul.
Běchorská ul.
Náchodská ul.
Khodlova ul.
Na Bačálkách
Plkovská ul.
Dobšická ul.
Náchodská ul.
Lhotská ul.
Šplechnerova ul.
Ve žlíbku
Tlustého ul.
Sekeřická ul.
Božanovská ul.
Třebešovská ul.
Ve žlíbku

7.10.1902
28.10.1904
29.10.1905
16.10.1906
2.10.1907

22.10.1907
9.10.1908
17.10.1909
19.10.1909
20.10.1909
10.10.1910
11.10.1910
12.10.1910
20.10.1910
22.10.1910
23.10.1910
24.10.1910
25.10.1910
13.10.1911
28.10.1911
25.10.1912
26.10.1912
15.10.1913
25.10.1913
4.10.1914
11.10.1914
15.10.1914
16.10.1914
19.10.1914
26.10.1914
31.10.1914
13.10.1919
16.10.1919
18.10.1919
19.10.1919
20.10.1919
30.10.1919

Při příležitosti Vašich jubilejních narozenin Vám přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a
mnoho spokojenosti ve Vašem osobním životě.

Sbor pro občanské záležitosti



Sochař
Akad. sochař Václav Markup oslavil devadesáté narozeniny.

České sochařství 20. století vycházející ze symbolistní tradice počátku století a z Myslbekovského
klasicismu se po první světové válce rozvlnilo ve výbojích moderních směrů , které obohatily
výrazové prostředky umělců-sochařů, i když jeho realistické východisko v dílech mnohých z
nich zůstalo stále patrné. Silná tematika sociálního civilismu dvacátých let ustoupila na počátku
třetího desetiletí obnovené novoklasicistické tendenci, kterou razila generace sochařů narozených
kolem roku 1900, jako byli Karel Lidický, Josef Kapličky, Josef Wagner a další, ale také roku 1904
narozený. / této generace nejmladší Václav Markup.

Václav Markup nebyl přívržencem hledání
nové formy výrazu rozbitím sochařské hmoty
jako mnozí jeho vrstevníci, ale od počátku
poučen studiem českého a francouzského
sochařství ( zejména Maillola ) snažil se
najít vlastní vyjádření v realistické sevřené
formě, která ve zjednodušení základních tvarů
docilovala chtěné výraznosti a působivosti v
kompaktním celku figury.

Pochází z Chlumu u Rakovníka, kde se 10.
září 1904 narodil. Před studiem na
Uměleckoprůmyslové škole v Praze ( 1921-
1925 u profesora Josefa Mařatky ) pracoval v
rakovnické továrně na šamot, což bylo
motivem jeho počátečního nástupu do
keramického oddělení k profesorce Heleně
Johnové odkud přešel do sochařského ateliéru
Mařatkova. Rodinná tradice práce se dřevem,
která se udržovala po několik generací a
zájem o studium volného sochařského
projevu jej dovedl na Akademii výtvarných
umění v Praze k profesoru Bohumilu Kafkovi,

který sám vyšel ještě ze školy Josefa Václava Myslbeka. Po absolutoriu Akademie zůstal Václav
Markup u profesora Kafky, kde působil jako asistent.

Do uměleckého dění českého sochařství se zařadil na počátku třicátých let, kdy vznikly plastiky
Skutečnost (1932), podobizna dr. Frice (1932) pro Pantheon Národního muzea v Praze, podobizny
rodičů (1933), plaketa Na pláži (1932), reliéf Puberta (1933) v roce 1971 provedený v opuce a
figura ženy nazvaná Na slunci (1931).

Sochařovým zájmem byl vždy člověk, člověk ve všech situacích tehdejšího života, včetně motivů
sociálních. Tak vznikly studie, skicy a záznamy jako Zpěváci na dvoře, Madona na nábřeží, Po
revoluci, Nádeník, Skutečnost, Raněný dělník a další. Plastiky Raněný dělník a Skutečnost,
provedené v sádře mu zajistily cestovní stipendium do Francie v roce 1932, V roce 1934
vystavoval Václav Markup jako host na členské výstavě Mánesa a od roku 1935, kdy byl přijat za
řádného člena spolku, což bylo zcela výjimečné ocenění, se účasnil všech výstav SVU Mánes, kde
získal uznání vysokou kvalitou svých osobitě podaných dřevěných soch. V roce 1935 získal odměnu v
soutěži na reliéfy boční lodě mauzolea na Vítkově.

V této době začíná pracovat se dřevem jako sochařským materiálem, který ztvárňuje dodnes.
Od počátku své sochařské práce si, jak sám říká, představoval finální sochu provedenou v
sochařském materiálu a dřevo bylo tehdy cenově nejdosažitelnější pro mladého umělce.

II)



Plastika Stojící děvče z roku 1934 v hruškovém dřevě otevírá dlouho řadu dřevěných plastik
personifikujících autorovy představy v alegorizujících
lyricky ženských figurách ať je to Děvče s věnečkem (1935), Klečící (1936), Žena s ovocem (1937),
Koupání vlasů (1938), Torzo (1941), Chléb (1942) a jiná díla. Tyto Markupovy ženské figury z
třicátých a čtyřicátých let vyjadřují nejen umělcův obdiv ke kráse motivu rozváděného v různých
pohybových variantách, ale i k materiálu-dřevu, které zpracovává viditelným skulptivním postupem
zanechávajícím pravidelné drobné plošky po jednotlivých tazích řezbářského dláta, které ve výsledné
souhře působí plasticky a světelně a vyjadřují objem figury.

Souběžně se zájmem o vzhled, technologii a techniku opracování dřeva zajímaly Václava
Markupa i další sochařské materiály, hlavně kámen, ale i hlína v keramice. Sochař prošel řadou
cílen a ateliérů a poznal specifické vlastnosti, zvláštnosti a možnosti těchto materiálů. Z období
třicátých let jsou toho důkazem např. plastika Dva lidé z mušlového vápence (1935), která společně
s dřevořezbou Stojící žena z roku 1936 reprezentovala naše výtvarné umění na bienále v Benátkách,
nebo lyricky laděná, v pískovci provedená Noc (1939), či Vzpomínka, pracovaná ve slezském
mramoru (1939).

Sochařskou tvorbu Václava Markupa provází již od dvacátých let bohatá kreslířská činnost,
jejímž prvotním účelem je zachycení myšlenky, zaznamenání rychle se měnícího pohybu,
zafixování zrozené idey jako předlohy pro sochařskou práci, ale nám dodnes mnohdy připadají
umělcovy kresby jako svébytná kreslířská díla. Prostá lineární čára nebo náznak modelace
virtuózně zachycují umělcovo hnutí mysli v kresbách Žnečka(1923), Samota (1946), Chleba (1946) a
stovkách jiných, které jsou dnes v majetku Národní galerie, krajských galerií a dalších státních i
soukromých sbírkách.

Ve válečných letech vznikají v ateliéru umělce dřevořezby na téma slavné národní minulosti -
Pověsti I a Pověsti II, které ve skryté formě upomínají na mystickou velikost národa, který je nyní
poroben. Současně vznikají také kamenné reliéfní plastiky jež zdobí vnější vstup do dnešní
pobočky České spořitelny v Praze-Karlíně, provedené ve vápenci v roce 1941.

Po ukončení války reaguje umělec na znovunabytou svobodu díly příznačnými náměty poetického
rázu, např. Květy na stráni a Primavera (1945), ale vytváří i skicu Partyzána (která byla jednou z
možností řešení památky zahynulých příslušníků ministerstva vnitra ), Odboje a Pamětní desku

obětem fašismu na budově bývalého ministerstva vnitra na Pražském hradě s krásným výtvarným
řešením reliéfu i textu, provedenou v roce 1946. Celé dosavadní dílo Václava Markupa, který byl od
roku 1936 asistentem u profesora Bohumila Kafky a v letech 1945-1947 u profesora Karla Pokorného
na pražské Akademii, se vyznačuje především snahou o vyjádření myšlenky, obsahové náplně díla
ve sdělné, realisticky viděné a pevně stavěné hmotě plastiky. Kladl velký důraz na kompozici a
stavbu svých děl. Oblost a Maillolovská tělesnost jeho volných plastik vytvořených ve dřevě
přiznává sochařský přístup a působí prostorově ve tvaru a objemech. Poučení sochařskou tvorbou
meziválečné generace a vliv Bohumila Kafky jsou patrné na některých kamenných plastikách jako
např. Noc, kde se Kafkův lyrismus snoubí s Wagnerovským barokním pojetím.

V roce 1946 vzniklo drobné, ale významné dílo k sedndesátým narozeninám nestora českéko
divadla Václava Vydry " Ruce genia ", které provedeny v bronzu symbolicky držely střep
základního kamene Národního divadla, který byl Vydrovi k životnímu jubielu věnován. V případě
této práce se Markup vrátil až do dvacátých let ke studiu rukou u profesora Mařatky, ze kterého
vyšel při hledání formy úpravy daru.

Od roku 1947 se začal sochař intenzivně věnovat keramické tvorbě, v níž měl příležitost
pokusit se o práci v jiném materiálu, kde bylo možno umělecký program stavět z komorních
výtvorů. V této době došlo rovněž k ustavení Svazu průmyslových výtvarníků. S keramickou
tvorbou vzápětí úspěšně proniká do zahraničí ( v roce 1948 účast na výstavách v Kodani, Bukurešti a
Ženevě ) a získává i domácí ocenění ( I. cenu v soutěži ministerstva informací o drobnou
interiérovou plastiku ). V r. 1949 vystavuje keramiku v Číně, Norsku a Rumunsku. Drobná
dekorativní a užitková keramika je dominantou jeho tvorby padesátých let. Vznikají však i
díla, která dotvářejí architekturu, jako glazovaný keramický reliéf Příprava slavnosti pro jídelnu
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hotelu Jalta v Praze (1957) a glazovaný keramický reliéf pro světovou výstavu v Bruselu 1958
nazvaný Tanec, za který získal stříbrnou medaili EXPO 58. Rovněž v keramické tvorbě si vytvořil
Václav Markup osobitý projev, který vytříbil více jak třicetiletou činností v tomto oboru k formové
i materiálové čistotě ať ve figurální, nebo užitkové keramice. Inspiroval se především postavou ženy,
ale stále více i zoomorfními motivy, které vytvářel s roztomilou nadsázkou a výtvarnou zkratkou (

Žabí koncert, Beran, Lvi atd.). Na světové výstavě keramiky v Praze roku 1962 získává Markup po
zásluze zlatou medaili. Od této doby se účastní také mezinárodních přehlídek keramiky v italské
Faenze, kde získal řadu ocenění.

Počátkem sedmdesátých let se znovu vrací k sochařské práci jako takové a právě toto období je
poznamenáno vznikem celé řady významných realizací do současné moderní architektury. V téže
době byl vyzván k uspořádání výstavy svého díla. Při výběru kolekce dřevořezeb a keramiky začal
navazovat na předešlou linii sochařské tvorby. K poloze volné plastiky se připojila forma
monumentálního reliéfu, který jej upoutává až do současnosti. Mezi první patřily reliéfy Kolo a
Dialog I a II (lípa, 1971), Lidické ženy (přírodní dub, 1972), Výstavba (lípa, 1972). V roce 1972
začíná sochař pracovat na rozměrném reliéfu pro interiér budovy Muzea v Českých Budějovicích
na téma Strážci hranic - Rodina v lipovém dřevě, který dokončuje v roce 1975. Na více než 27
metrech čtverečných vytvořil autor rozměrnou plošnou kompozici vertikál a horizontál
znázorňující Šumavský les se dvěma figurálními výjevy Strážení hranic a Rodiny. V roce 1975
vznikla rovněž studie a posléze dřevořezba Odboje ( v majetku Národní galerie ), jejíž replika je
umístěna v pamětní síni vězňů v bývalém koncentračním táboře v Osvětimi. Symbolické dílo z
lipového dřeva inponuje svým moderním a přesto zcela jasným pojetím i semknutou prostorovou
formou.

V keramické tvorbě, ke které se stále vrací vytvořil v r. 1975 Čtyři roční doby, keramické
figury točené na kruhu, dotvořené modelací s bílou glazurou. Za dřevořezbu Vyšívačka z téhož roku
získal autor I. cenu na výstavě k Mezinárodnímu roku ženy.

Poslední doba Markupovy práce je poznamenána úzkou spoluprací s architekty na
dotváření architektury výtvarnými díly. K nejzávažnějším patří volná plastika muže pro Ortopedickou
kliniku na Bulovce (1978), reliéf z lipového dřeva Cíl pro sportovní areál stadionu v Praze na
Strahově (1978), plastika ženy s mísou na třístupňovém soklu zvaná Hojnost (1979) pro
Telekomunikační budovu na Žižkově a Žongléři (1981) pro interiér Domu bytové tvorby v Praze. K
dalším význačným dílům tohoto období se řadí reliéf Chorovody (1980), v němž autor uplatnil

dekorativní a plošný rukopisný přednes a plastika Zpěváci na dvoře (1981), ve které se umělec vrací
k sociálnímu námětu, který si zachytil v malé skice roku 1934 a dotvořuje ji až po barevné pojednání
povrchu.

Z posledních děl jsou to Čtyři roční doby (Jaro na sídlišti, Léto - pšeničné lány, Podzim, Zima -
ochraňujte přírodu), kde v obdélném formátu čtyř reliéfů provedených v lipovém dřevě rozvádí autor
opět motiv sedící nebo ležící ženy s atributy příznačnými pro to které roční období. Vysoká
kompoziční úroveň a řezbářské zpracování reliéfů v uzavřené hmotě vyznačující se měkkou
lineární modelací a působící lyricky básnivým dojmem jsou znaky těchto prací.

Není v sílách autora článku jen vyjmenovat všechna významná díla skromného a velmi
pracovitého umělce, který od roku 1937 tvoří v malém ateriéru v Horních Počernicích a teprve
další století bude moci zhodnotit co všechno udělal pro výtvarné umění v Čechách i pro obec, kde
tak dlouho žije. Všichni mu jistě přejeme do dalších let života pevné zdraví a tvořivý elán, který ho
provází po celý život.

Dr. Jiří Karbaš
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ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ

SOKOL HORNÍ POČERNICE
oddíl atletiky

zve všechny školáky od 4. do 6.třídy, kteří mají rádi sport a především běhání, aby rozšířili naše řady.
Tréninky máme v pondělí 14,30 - 16,30 hod.

ve středu 15,30 - 17,30 hod.
a v sobotu 14,30 - 16,30 hod.

v hale ve Chvalkovické ulici.

Přijďte mezi nás !!!!

:u

oddíl cyklistiky

zve opět všechny příznivce horských kol, od 14 let, k pravidelným
terénním vyjížďkám. Sraz každou sobotu ve 13,30 hod. na
parkovišti před obchodním střediskem TRIO. Délky tras 20 - 60 km
podle počasí a terénu.

Zdeněk Trávníček, předseda oddílu

Oddíl tenisu
uspořádal ve dnech 17.a 18.9. již třetí ročník turnaje o "Kečupový pohár" pro příchozí a členy TJ
SOKOL, kterým navázal na dříve tradiční posvícenské turnaje.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 29 hráčů, zvítězil počernický Vojta Vlach.
Doufáme ve větší účast hornopočernických sportovců v příštím ročníku, v roce 1995.

za pořadatele Ing Josef Pittner

Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci se sociálně-zdravotní komisí a Svazem invalidů Horních
Počernic
pořádá dne 12.10.1994 od 15.00 hod v kulturním zařízení "Domeček", Votuzská ul.
přátelské posezení pro seniory Horních Počernic. K poslechu bude hrát harmonikář s doprovodem.
Počet míst na tuto akci je omezený. Případní zájemci se mohou přihlásit o vstupenky na soc. odboru
MÚ. Vstupné 10,-Kč.

V restauraci " U vodárny" je od října tohoto roku znovu v provozu společenský sál. Je zde
možné pořádat zábavy a různé jiné společenské události. Vhodné pro občanská sdružení,
společenské organizace, podniky, rodinné události a pod.
Sál má kapacitu 220 osob.

PRAVIDELNÁ A OBLÍBENÁ CVIČENÍ ZDRAVOTNÍ JÓGY

začínají v úterý 4.10.1994 v ZŠ Chodovická - vchod ze dvora
v časech: 16,30-17,45

18,00- 19,15
19,30-20,30

informace večer na telef.č. 685 6563

Na setkání se všemi se teší cvičitelé Květa Obalilová a Fedor Bruoth.
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INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

Místní úřad v Praze 9-Horních Počernicích
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení místa školníka pro Mateřskou školu v Horních Počernicích, Chodovická 1900.
Možnost přidělení služebního bytu v průběhu školního roku 1994/1995
Přihlášky uchazečů se stručným životopisem a uvedením počtu rodinných příslušníků (z bytových
důvodů) požadujeme zaslat do 20.10.1994 na Místní úřad Horní Počernice, Jívanská 647.
Informace na tel. 685 51 03 nebo 685 51 06 linka 247.

Místní úřad v Praze-Horních Počernicích
hledá podnikatele, který by zabezpečil zhotovení vlajek městské části Horní Počernice v co nejlepší
kvalitě a co nejkratší době (XI./94).
Bližší informace na správním odboru MÚ (tel.685 5103, 685 5957)
nebo u starosty p.Ivana Lišky.

Místní úřad v Praze-Horních Počernicích - Správa bytového fondu, Náchodská 754
přijme technika pro správu obytných objektů
Možnost nástupu 1.11.1994.
Informace podá p.Kabát osobně na výše uvedené adrese nebo na tel. 685 63 53

Nabízím kompletní vybavení Vaší ložnice v rodinném domku nebo vile nebo větším bytě. 10 kusů
velmi zachovalého stylového bílého nábytku "PseudoLudvík" - rok výroby 1931 - Lišovský nábytek,
dále cenné koberce, lustr, stylové obrazy a obrázky. Lze zajistit až na místo včetně rozmístění a
dopravy. Spíše pro náročné - cena dohodou. Nabídky zasílejte na adresu :

"Sokolovna Horní Počernice"
Chvalkovická 2031, 193 00 Praha-Horní Počernice

Zn: "Za ložnice krásnější"
Případné informace na tel. 860 574 - denně po 20 hod.

VERZUZ s.r.o. Horní Počernice
Ve žlíbku 1800, areál býv. drůb. závodů Xaverov, Velkoobchod potravin
p ř i j m e pracovníka do skladu potravin. Vhodné pro důchodce, prac. doba 4 hod. denně
Tel. 74 26 41 - 9, linka 334
Záznamník: 685 50 13
Horká linka: 0601 21 55 42

AUTOŠKOLA TRIUMF
Výcvik sk. M, A, B, A+B, kondiční jízdy

H.Počernice, Třebešovská 2255, tel. 685 54 57, po - pá 18.00 - 22.00 hod (a průběžně celý den).
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INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

SftfcON MARTON
A. & M. Ničovi

Chvalkovická 50 (u sokolovny)
Horní Počernice

tel. 685 64 07

rozšiřuje prodej a nabízí
KOBERCE ve 250 druzích a odstínech v metráži i klasické, speciální zátěžové
LINA z tuzemska i z dovozu
KOREK obkladový i podlahový včetně lepidel
STROPNÍ KAZETY a lišty včetně lepidel
KOUPELNOVÉ A WC PŘEDLOŽKY od fy Grundtextil- nositel zn. Czech Made
ŠICÍ STROJE a overlocky zn. Singer
PLASTOVÉ ZBOŽÍ pro domácnost a zahradu
ZÁCLONY A TAPETY
ZAHRADNÍ NÁBYTEK plastový
ANTIALERGICKE PŘIKRÝVKY plněné dutým vláknem, LŮŽKO VINY
UMELE KVĚTINY, vánoční stromky, adventní věnce, vánoční výzdoba
GARNÝŽE v délkách do 4,40 m
KRMIVO pro psy, kompletní, granulované, odpadá vaření, mrazení a příprava

Otevřeno pondělí - pátek
sobota

10-12 14-18 hod.
9 - 12 hod.

meTROs s.r.o
Velkoobchod stavebními hmotami a hutním materiálem
Bystrá ul. 2243, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Nabízí k okamžitému odběru široký sortiment

- stavebních materiálů a potřeb pro stavebníky
- hutních materiálů
- elektroinstalačních materiálů

Na přání zákazníka možnost dopravy na místo určení.
Pro maloodběratele je otevřena maloobchodní prodejna.
Velkoodběratelům prodej přímo ze skladu.
Dále nabízíme: - vagónovou vykládku na vlastní železniční vlečce

- skladové služby
- komplexní zásobování stavby na objednávku

SOBOTNÍ PRODEJ 7.00-12.00
Tel. sklad 685 67 48, prodejna 860 733, doprava 860 301, obch.úsek 685 57 56
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INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

Střední odborné učiliště stavební
Lipí 1911, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

P ř i j í m á žáky z 8. a 9. tříd základních škol do 1. ročníku školního roku 1995/96 - do 31etých
učebních oborů:

- mechanik opravář silničních motorových vozidel
- elektromechanik rozvodných zařízení
- instalatér
- truhlář pro stavební výrobu
- zedník

Zveme Vás na DNY OTEVŘENÝCH DVERI
ve dnech 21. října 1994 a 21. listopadu 1994, vždy od 10 do 16 hodin

V průběhu tří let přípravy na své budoucí povolání se může Váš syn zúčastnit odborných i rekreačních
zájezdů, které pořádáme, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Zdarma ho vybavíme pracovním
oděvem, obuví, ochrannými pracovními pomůckami a základním nářadím
Návštěvu našeho učiliště mimo uvedené dny je možné sjednat telefonicky. Bližší informace o
uvedených oborech získáte na tel. 685 57 70, 685 58 35, 685 59 83, linka 32, pí Ženatá.
V případě, že se rozhodnete pro některý učební obor, odešlete na naši adresu vyplněnou předběžnou
přihlášku.

-zde odstřihněte-

P ř e d b ě ž n á p ř i h l á š k a

Jméno: Narozen:

Učební obor, o který máš zájem:

Bydliště: PSČ:

ZŠ: Třída:

Datum: Podpis rodičů:

16

,,„,:,• Eli:.-



INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

PROGRES SERVIS

ú
PROGRES SERVIS - PRODEJNA ELEKTRO

přijme prodavače se znalostmi v oboru elektro.
Informace na tel. 685 50 02

PROGRES SERVIS - VELKOOBCHOD ELEKTRO
přijme pracovníky těchto profesí: - účetní

- odbytář (práce na počítači, jednání se zákazníky)
- administrativní pracovnice
- skladová účetní
- celní deklarantka (ŘP skupiny B)
- pokladní
- řidiče (ŘP skupiny C)
- skladníky, skladnice
- dispečer skladu
- kontrolor

Adresa: Ve žlíbku 1800, Praha 9 - Horní Počernice - hala č. 10
informace na tel. 74 26 41 - 9, linka 303, 304 - pí Hodková, p. Tomek

KADEŘNICTVÍ
Objednávky na adrese:

- vešketré kadeřnické práce provádím na objednání u Vás doma
Radmila Vlčková
Pavlišovská 2289
P-9, Horní Počernice

v

r Z S Chodovická přijme administrativní pracovnici na částečný úvazek (vhodné i pro důchod.)
Informace: tel. 860 515 (pí Vágnerová)

Prodám nový telefonní sloup. Informace na tel. 685 55 90 - večer.
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INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

PŮJČOVNA ČISTÍCÍCH STROJŮ NA KOBERCE zn. WAP
Půjčovné za 24 hod. 170,-Kč (v ceně základní vybavení a saponát na 20 m2).
Tel. objednávky denně od 17.00 - 20.00 hod. na tel. 685 55 55 nebo na adrese E. Korytarová,
Pavlišovská 2294, H.P.

ELMEKO spol. s r.o.
Náchodská 124
Horní Počernice
p ř i j m e ž e n u d o e l e k t r o v ý r o b y
Nástup dle dohody. Tel. 685 53 34

Prodám rod. domek o 3 místnostech v Hor. Počernicích. Tel. 685 55 398

Firma P F A N N E R s.r.o. p ř i j m e pro sklad pro sklad v Hor. Počernicích pracovníka pro vedení
skladu. Informace na tel. čísle 495 495, 495 494

D E L V I T A a.s. pracoviště velkosklad Horní Počernice
p ř i j m e skladové dělníky a přijímacího technika pro úsek zeleniny. Zájemci s
praxí platově zvýhodněni. Perspektivní zaměstnání s dobrým platovým
ohodnocením. Tel. 864 594

Hledám pronájem bytu 2 + 1 v Hor. Počernicích. Nabídky na tel. 82 99 441.

Prodám 2 litinové radiátory - počet článků 50 - levně. Umyvadlo + vanu litinovou, barva baham.
Bojlerel. 1251 a kombinovaný 1251.
Volat večer po 21.00 hod. na tel. 86 41 312

MODNI TYP
Zveme Vás do naší prodejny na Náchodské ulici 1866 poblíž zdravotního střediska:

PO-PÁ 9.00-18.00, SOBOTA 9.00-12.00

nabízíme:
široký sortiment dámského i pánského zboží, zimní pláště, kostýmky, kalhoty, svetry, halenky, košile,

prádlo, módní doplňky, obuv
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INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

VMK TABÁK - DROGERIE
Náchodská 636, Horní Počernice, tel. 866 884

ZVOU OBČANY DO NAŠICH PRODEJEN

TABÁKOVÉ VÝROBKY

BATERIE

VISACÍ ZÁMKY, ŽÁROVKY

NOVINY A ČASOPISY VE VELKÉM VÝBĚRU S možností založení do desek
DOBRÝ VEČER již v 11,00 hod.
VEČERNÍK PRAHA již ve 13,00 hod.

velký výběr cigaret, doutníků a tabáků,

i do hodinek, her a kalkulaček.

40, 60, 100 W.

DROGERIE, PARFUMERIE hygienické potřeby, malířské potřeby,
vědra, smetáky, čistící prostředky, atd.

JAKÉKOLIV ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU ZAJISTÍME podle katalogu televize, radia,

lednice, kávovary, žehličky a jiné spotřebiče.

A jiné drobné zboží

ZA NÍZKÉ CENY
Otevírací doba

DROGERIE Po - Pá 7-18 hod.
So 8-10 hod.

TABÁK Po - Pá 4,30 - 11,30 12,30 - 16,30
So 6,00 - 10,00

Kulturní středisko Osvětové besedy MÚ, Votuzská 322, tel. 86 36 26
NABÍZÍ:

3 MĚSÍČNÍ VÝTVARNÝ KURS pro žáky 8. a 9. tříd -
PŘÍPRAVA K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM NA STŘEDNÍ ŠKOLY
V kursu max. 8 žáků, celkem 24 vyučovacích hodin, cena 900,-Kč.
Předpokládané zahájení kursu 10.10., případně 17.10.94.
Kurs vede akademická malířka Jindra Kovaříková
KURS POHYBOVÉ VÝCHOVY pro dívky přibližně ve věku 9-14 let
(kurs probíhá každý čtvrtek od 17.30 do 19.00 hodin)
Cena 70,-Kč měsíčně + 10,-Kč zápisné, tj. 290,-Kč na 1. pololetí (platí se hotově při zápisu).
Předpokládané zahájení kursu 6.10.94.
Kurs vede lektorka Libuše Kryštůfková

Dále nabízíme doplňující zápis do některých kursů angličtiny (včetně konverzace) a němčiny.

BLIŽŠÍ INFORMACE A ZÁPIS KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 9.00 DO 18.00 HODIN
NA VÝŠE UVEDENÉ ADRESE (platí pro měsíc říjen).
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Každý pátek DISKOTÉKA pro -náctileté,
hraje DJ VÍTEK

17.30 do 21.30

11. út.

19.st.

24.po.

KRÁL A KOUZELNICE -divadelmí představení 9.00 a 10.30
(zadáno pro MŠ a ZŠ)

O ČERVENÉ KARKULCE - divadelní představení 9.00 a 10.30
(zadáno pro MŠ a ZŠ)

PALEČEK a JANÍK 19.30
Koncert známé dvojice písničkářů, která je v Horních Počernicích téměř pravidelným
hostem. Uslyšíte písničky starší i úplně nové, které jako vždy s humorem a úsměvným
nadhledem komentují naše současné dění.
V jedné ze starších písniček se zpívá: "Hele,lidi, nechtě chvíli zmatků, na oplátku já vám
zazpívám..."

Zamyslete se nad touto nabídkou a udělejte si příjemný volný večer s přáteli a milými hosty.

Předprodej vstupenek v knihkupectví na Náchodské ulici a v KS Domeček.
Část vstupenek je v prodeji před představením.
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Kino OKO
Program na měsíc říjen 1994

3.po.
4.út.

7 , :•-:..

8.SO.

.; -.

lO.po.
11. út.

14.pá.
15.so.
16.ne.

17.po.
18.út.

21.pá.
22. so.
23.ne.

24.po.
25 :•;::.

29.so.
30. ne.

31:po.
1 .út.

Lanaři

Sestra v akci 2
žádný alkohol, žádný sex,
ale zatraceně dobrá komedie

Žiletky

Howardsend

Flintstoneovi

USA

USA

USA

USA

USA

Dokonalý svět USA
krátký výlet prchajícího vězně
a jeho malého rukojmí

Kšefty s tátou

Vlk
nový thriller

Zbožňující trable
romantický thriller

Láska a vášeň
erotický

USA

USA

USA

It.

Mládeži přístupno

Mládeži přístupno

Mládeži do 12 let nevh.

Mládeži do 12 let nevh.

Mládeži přístupno

Mládeži přístupno

Mládeži přístupno

Mládeži do 15 let nepř.

Mládeži do 12 let nevh.

Mládeži do 1X let nepř.

Změna programu vyhrazena! Hrajeme ve všední dny od 20 hodin, v neděli od 17,30 a 20 hodin.

Předprodej vstupenek v úterý a pátek.
Telefon : 685 60 50

Vydává OB a MÚ Horní Počernice, Votuzská 322, Praha 9 - Horní Počernice, tel. 86 36 26)"
Cena výtisku 3,- Kč


