HOVORČOVICE OČIMA PAMĚTNÍKŮ
TENTOKRÁT NA TÉMA SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Když jsme toto téma vymýšleli, představovali jsme si,
že vám přineseme široký pohled na kulturní dění
v Hovorčovicích v 2. polovině 20. století. Jak se však
ukázalo, společenský život byl natolik pestrý, že by se
získané informace do jednoho čísla nevešly. A tak jsme
se rozhodli zúžit náš pohled do minulosti na vzpomínání
na činnost ochotnického spolku, vzpomínky na jiné společenské akce přineseme v některém z dalších čísel.
Z vyprávění Růženy Glozlové:
„Vzpomínání na spolek Jirásek je pro mě příjemné. Byla
jsem jeho členkou od 50. let a s místními ochotníky
jsem hrála až do zániku spolku začátkem 70. let. Velmi
mě to bavilo, vytvořila se tam parta lidí, která užila při
hraní i zkoušení spoustu zábavy. Podobně to brali asi i
jiní, vždyť v 50. letech tvořilo soubor asi 40 lidí, z toho
asi 10 hrálo pravidelně, ostatní podle potřeby nárazově.
Každý z nás tomu obětoval mnoho času. Zkoušelo se
dvakrát týdně, těsně před premiérou i častěji. A premiéra byla jednou za 6 týdnů. K tomu bylo třeba vyrobit
kulisy a sehnat rekvizity a oblečení. Kulisy si vyráběli
chlapi sami, z tohoto důvodu jsme se snažili některé
použít s mírnými úpravami i v dalších hrách. Kostýmy se
půjčovaly v půjčovně na Ovocném trhu, a tak jsme vždy
vystupovali v oblečení, které odpovídalo dobovým požadavkům hry.
Hrálo se v hostinci U Mirtesů. Tam byl sál, kde dlouho
dobu bylo pouze vestavěné pódium. A tak se líčilo a oblékalo v kuchyni tehdejšího hostinského pana Štěpánka.
Až k 30. výročí spolku Jirásek, hrála se tehdy Lucerna,
byla provedena přístavba a sál získal jeviště a šatny. Sál
býval vždy plný, a tak jsme ze vstupného plně uhradili
všechny náklady a časem si z vydělaných peněz pořídili i
lepší osvětlení včetně opony. Několikrát jsme vystupovali i mimo Hovorčovice. Nejvíc se mi vybavuje představení v Bořanovicích. Tam jsme hráli v zimě. Šli jsme
tam pěšky ve sněhu, rekvizity se táhly na saních, a tak
není divu, že jsme dorazili celí zmrzlí. Ale té legrace po
cestě…

Šinkmajer st. Měl velký přehled o divadle, takže kromě
toho že hrál, byl také nejčastěji režisér a vybíral hry. To
uměl dokonale, dělal to s ohledem na to, koho měl
v souboru k dispozici. Ochotnických divadel bylo tehdy
spousty, takže hry vycházely tiskem. My jsme je kupovali v obchodě Storch poblíž Staroměstského náměstí.
Většinou jsme si hru vybírali sami, musel ji ale nejdřív
schválit Okresní národní výbor, několikrát nám taky hra
byla doporučena shora. Hráli jsme hlavně klasiku např.
Paličovu dceru, Lucernu, Lakomce. Dostalo se ale i na
hry novější, třeba na anglickou detektivku. Velký úspěch
měla i představení pro děti. Vybavuje se mi zejména
Neohrožený Mikeš, kdy lidi tleskali při otevřené scéně.
Škoda, že spolek Jirásek počátkem 70. let zanikl. Doba
mu nepřála, určitý podíl na tom má jistě rozšíření televize. A taky je mi líto, že už nás žije jenom pár, kdo se
mnou v souboru působil.“
Moc děkujeme za zajímavé informace.
… a trochu fakt o spolku Jirásek
Historie místních ochotníků sahá až do roku 1925, kdy
30 nadšenců založilo divadelní spolek Jirásek. V prvních
letech své existence se tento spolek nevěnoval pouze
divadelní činnosti, ale podílel se i na organizování mnoha dalších akcí. Mezi nimi stojí určitě za zmínku i aktivita a značný finanční příspěvek, které pomohly k pořízení
pomníku padlým z 1. světové války.
Hlavní náplní činnosti byla ale pochopitelně příprava divadelních představení. Repertoár byl velmi různorodý –
od slavných klasických her světových i českých dramatiků po hry dnes prakticky neznámé. A nezapomínalo se
ani na pohádky pro děti. Téměř každý rok spolek nacvičil alespoň jedno nové představení. Rekord drží rok
1947, kdy se publikum mohlo těšit ze 7 nových her.
Takto spolek fungoval asi 40 let. Výjimku tvoří hlavně
doba Protektorátu, kdy se spolek se svou činností odmlčel. Cenzura a další omezení totiž hraní značně komplikovaly. A pak přišel přelom šedesátých a sedmdesátých
let, kdy zájem o divadlo postupně upadal a to vedlo až
k zániku spolku Jirásek.

Velkou zásluhu na fungování spolku měl pan Ladislav
OBČANSKÉ PRŮKAZY - od 1.1.2012 jsou vydávány
nové občanské průkazy ( dále jen „OP“) se strojově čitelnými údaji (s čipem nebo bez čipu). Každý průkaz je
vyroben ve formě plastové karty o velikosti platební
karty. Oba druhy OP jsou vzhledově stejné, liší se pouze
tím, že na zadní straně je umístěn kontaktní elektronický čip. Do čipu lze nahrát elektronický podpis. Tuto
službu zajišťují akreditovaní poskytovatelé certifikačních
služeb. Další údaje bude možné do čipu nahrát, pokud
tak stanoví zvláštní právní předpis. Nově patří mezi volitelné údaje rodinný stav, registrované partnerství a titul. Od 1.1.2017 je volitelným údajem také trvalý pobyt.
Nově je řešeno zkracování dlouhých jmen a přijmení,
pokud se nevejdou na přední stranu dokladu. Pro děti
mladší 15ti let se vydává elektronická OP na žádost rodičů. Tento doklad platí na území EU a má platnost pět
let. Nemohoucí osoby, či osoby s omezenou pohyblivostí
můžou požádat o vydání nového OP po telefonické domluvě, kdy se pracovnice daného odboru dostaví osobně na určenou adresu a následně vyhotovený OP žadateli znovu osobně doručí. Termín návštěvy je nutné domluvit předem. Správní poplatek se neplatí při vydání
prvního OP při dovršení 15-ti let věku občana, z důvodu
uplynutí doby platnosti dosavadního OP a z důvodu
změny zapsaných údajů. Správní poplatek se vybírá
pouze za vydání z důvodu ztráty, odcizení, poškození
nebo zničení dosavadního OP ve výši 100,- Kč a dále za

vydání OP pro děti do 15ti let ve výši 50,- Kč. Za OP s
čipem se platí správní poplatek ve výši 500,- Kč bez
ohledu na věk a důvod jeho vydání.
Žádosti o vydání občanských průkazů se strojově
čitelnými údaji lze podat na:
pracovišti Praha 1, Biskupská 7, pracovišti Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28 a
úřadech s rozšířenou
působností v celé ČR.
Žádosti o vydání občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů lze podat jen:
v Praze 1, Biskupská 7.
dotazy na telefon – 222 330 284, 326 909 357
příp.vedoucí odboru – 222 330 272, 326 909 361
Oba typy občanských průkazů lze použít jako cestovní doklad do států Evropské unie. Ministerstvo
vnitra však nedoporučuje k těmto cestám používat občanské průkazy s oddělenou
vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu, protože odstřižení rohu by v případě prokazování
totožnosti držitele ve státě EU mohlo být považováno za
vyznačení neplatnosti občanského průkazu nebo za jeho
poškození.

