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■ Jste členem ďáblického zastupitelstva
v tomto volebním období poprvé. Proč jste se
rozhodl kandidovat do zastupitelstva a splnila
práce na radnici vaše očekávání?

K rozhodnutí kandidovat mě přivedlo několik
skutečností, které jsem ve svém bezprostředním
okolí vnímal jako neřešené či řešené nedostatečně.
Jak se již v minulém čísle Ďáblického zpravodaje
zmínil kolega Michek, nárůst počtu dětí v Ďábli-
cích je značný a dá se ještě očekávat, že i v násle-
dujících letech bude mít díky intenzivní nové vý-
stavbě vzrůstající tendenci. Všechna minulá zastu-
pitelstva deklarovala zájem o rozvoj volnočasových
aktivit mládeže a podporu sportovního vyžití našich
dětí. Skutečnost byla dle mého nejhlubšího pře-
svědčení zcela opačná. Klasickým příkladem tako-
véhoto konání bylo uzavření sportovního areálu
a zvláště pak škvárového hřiště pro veřejnost. Nut-
no upozornit, že přesto, že se jedná o hřiště škváro-
vé, bylo relativně hojně navštěvováno dětmi i mlá-
deží. Po tomto kroku je celá oblast ohraničená uli-
cemi Ďáblickou a Kosteleckou bez jediné sportovní
plochy či dětského hřiště. To považuji za velmi
smutné. Myslím si, že by zastupitelstvo mělo hledat
možnosti řešení rozvoje sportovních ploch a dět-
ských hřišť, a to i za předpokládané spolupráce
s místní TJ Ďáblice.

Dále jsem považoval za nedostatečnou péči, vě-
novanou údržbě a správě obecního majetku (oprava
povrchů komunikací, údržba budovy školy atp.). Ji-
stě každý, kdo vstupuje jako nově zvolený zastupi-
tel do zastupitelstva obce, je plný energie a nápadů.
S odstupem více jak jednoho roku mé práce v za-
stupitelstvu musím konstatovat, že atmosféra není
ideální. Co mě rozhodně překvapilo je nedostatek
umění komunikovat a naslouchat názorům druhých.

■ Vím, že jste předseda komise pro výstavbu.
V čem spočívá funkce této komise a jakými otáz-
kami se teď aktuálně zabýváte?

Komise, jejímž jsem předsedou, je přesně komi-
sí stavební a investiční. Komise vznikla z podnětu
rady MČ , která byla zvolena po volbách v roce
2002, a to jako poradní a konzultační orgán . Čle-
nové tehdejší rady cítili potřebu vzniku této komi-
se, která v minulém volebním období v Ďáblicích
nefungovala. 

Funkci komise je možno vnímat ve dvou rovi-
nách. První je. jak jsem se již zmínil, směrem
k radě MČ či případně k zastupitelstvu MČ, ta
druhá zvláště v poslední době intenzivněji využí-
vaná je směrem k ďáblickým občanům. Neboť
tím, že došlo k odchodu pracovníků stavebního
odboru do Libně a zároveň na internetových

stránkách obce (www.dablice.com) došlo k zve-
řejnění všech pracovních komisí včetně telefon-
ních kontaktů, se zvýšila intenzita dotazů a to pře-
devším v oblasti individuální bytové výstavby.
V poslední době komise projednávala například
řešení vsakovacího příkopu obytného souboru RD
Šenovská, dále posuzovala projektovou dokumen-
taci ke stavbě vodních děl Nové Ďáblice a vyjad-
řovala se k návrhu dokumentace pro územní říze-
ní na areál VŠUP.

■ Vytýčil jste si nějaký osobní cíl, kterého
chcete během svého působení v zastupitelstvu
dosáhnout? Něco, co by prospělo Ďáblicím?

Jak jsem se již v úvodu zmínil byl bych velmi
rád, kdyby se během mého působení v zastupitel-
stvu podařilo přesvědčit i ostatní zastupitele
o nutnosti otevření (i případném rozšíření) spor-
tovního areálu v Kokořínské ulici široké veřejnos-
ti, které je samozřejmě spojeno s nutností inves-
tic. Ale předpokládám, že investice do zdravého
životního stylu, ke kterému jistě sport patří, se
zvláště s ohledem na naše nejmenší vyplatí. Dále
bych přivítal, kdyby došlo k dovybavení již stáva-
jících dětských hřišť.

Ptala se Tereza Adámková
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Ing. Martina Křížka, zastupitele

SAMOSPRÁVA

Ke II. etapě provozu 
skládky A.S.A. v Ďáblicích

Když v roce 1992 uzavřelo Hl. m.
Praha s firmou A.S.A. spol. s r.o.
„Smlouvu o zřízení a provozu sklád-
ky komunálního odpadu v Ďábli-
cích“, byla v ní (§8) již řešena II.
etapa skládkování s tím, že bude po
ukončení provozu I. etapy realizová-
na, pokud obě strany neporuší pod-
statným způsobem ustanovení této
smlouvy.

Následně byla v roce 1993 pode-
psána tripartitní smlouva mezi Hl. m.
Prahou a městskými částmi Ďáblice
a Březiněves, kde se též zmiňuje
a připouští II. etapa skládkování a to
po vyhodnocení provozu I. etapy.

K této smlouvě pak byl ještě uza-
vřen dodatek č. 1. kterým se Hl. m.
Praha zavazuje poskytovat oběma
městským částem pravidelnou roční
dotaci po dobu skládkování: Ďáblicím
6,4 mil. Kč a Březiněvsi 1,6 mil.Kč.

Firma A.S.A. začala v roce 2000
projednávat možnost stavby II. etapy,
s čímž samozřejmě probíhalo hodno-
cení vlivů na životní prostředí (EIA).
Občané se mohli seznámit s výsledky

tohoto průzkumu a zúčastnit se deba-
ty na veřejném projednávání v aule
naší Základní školy.

Po schválení změny územního plá-
nu Zastupitelstvem hl. m. Prahy a po
vydání územního rozhodnutí na umís-
tění stavby začala firma A.S.A. budo-
vat další sekci skládky. Předpokládalo
se, že aktivní provoz II. etapy začne
v roce 2003, ale kvůli povodním v ro-
ce 2002 se začalo skládkovat již dříve.

Vedení MČ Ďáblice a Březiněves
začalo usilovat o navýšení ročních
dotací od Hl. m. Prahy a zároveň bylo
požadováno každoročně zohlednit va-
lorizaci. Po více než ročním jednání
schválila v letošním březnu Rada
hl.m.Prahy roční dotace 9,8 mil. Kč
pro Ďáblice a 4,2 mil. Kč pro Březi-
něves včetně požadavku na valoriza-
ci. Zastupitelstvo hl. m. Prahy bude
tento návrh schvalovat v dubnu.

Kromě těchto finančních prostřed-
ků začíná firma A.S.A. v souvislosti
s II. etapou plnit platební povinnost,
vyplývající z dříve uzavřené nájemní
smlouvy s naší městskou částí, kdy

na účet Ďáblic každoročně přibu-
dou 2 mil. Kč, zvyšované opět
o valorizaci.

V letošním roce uzavře A.S.A.
s Ďáblicemi ještě dvě darovací
smlouvy: na 500 000 Kč pro účely
sportovních a zájmových aktivit
ďáblických občanů a na 250 000
Kč na vybavení nové přístavby
Mateřské školy.

Na závěr bych chtěla zdůraznit,
že žádné finanční prostředky nel-
ze mít „stranou“ našeho rozpočtu.
Naopak se všichni občané mohou
přesvědčit, jak jsou dotace využi-
ty, případně mohou před schvále-
ním rozpočtu na příslušný rok,
kdy je podrobný rozpočet vyvě-
šen na úřadní desce, nahlédnout
do hospodaření s těmito prostřed-
ky. Je naším cílem využít těchto
peněz co nejlépe, nakládat s nimi
tak, jak zákon přikazuje. Finanční
hospodaření je každým rokem
kontrolováno Magistrátem hl. m.
Prahy.

Danuše Ševčíková, starostka

POZVÁNKA
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Zpráva z jednání 
Rady MČ Praha Ďáblice

Z programu 27. ž 29. jednání
Rady MČ Praha – Ďáblice vybírá-
me pro informaci občanů některé
nejdůležitější body, které byly pro-
jednány.

Rada:
● Souhlasila s návrhem zástupce

starosty oslovit firmy Fass, Toman,
Jurek, aby předložily své nabídky na
zhotovitele vodovodní přípojky pro
areál tenistů v ul. Kokořínská.

● Souhlasila s návrhem starostky
požádat o opravu vstupních vrat na
hřbitově místního kováře p. Mücka,
který tato vrata celé zrenovuje.

● Souhlasila se zprávou k inventa-
rizaci majetku a závazků MČ Praha –
Ďáblice k 31. 12. 2003, s vyřazením
a se způsobem vypořádání movitých
předmětů v souladu s písemnými pro-
tokoly ústřední likvidační komise.

● Souhlasila s prodejem oddělené
části pozemku p. č. 1078/2 o výměře
22 m2 do vlastnictví pí. Ireny Fabiá-
nové, Praha 8 – Ďáblice, Poděbrado-
va 376/9 za účelem zřízení bezbarié-
rového vchodu do č. p. 376/9 a to
v souladu s cenovou mapou.

● Souhlasila s pronájmem pozem-
ku p. č. 332/10 v k. ú. Ďáblice (KN
1253/1) o výměře 21 322 m2 firmě
Gabriel s.r.o., Lidická 10, Litoměřice
za účelem realizace lesnické školky
a to za cenu dle platné vyhlášky.

● Následně (na 29. jednání) vzala
na vědomí vyjádření firmy Gabriel
k navrženému pronájmu pozemku p.
č. 332/10 v k. ú. Ďáblice, za účelem
zřízení lesnické školky a vzhledem
k tomu, že s požadovaným odprode-
jem nesouhlasí, bude navrhováno ji-
né využití výše uvedeného pozemku.

● Souhlasila, aby žákům, uvede-
ným v žádosti ředitelky ZŠ U Parká-
nu č. p. 17/11 o udělení výjimky na
proplacení pobytu žáků ZŠ, byl v ro-
ce 2004 proplacen pobyt ve škole
v přírodě, pokud se zúčastní, s při-
hlédnutím na uvedené důvody.

● Navrhla, aby v MČ Praha –
Ďáblice byl místem, určeným pro
účely konání shromáždění občanů
bez ohlášení, prostor areálu „U Hol-
ců“, tj. na pozemcích p. č. 1224/1
a 1224/2, které jsou ve svěřené sprá-
vě MČ Praha – Ďáblice.

● Souhlasila se žádostí o svěření
majetku (hasičského vozidla-žebřík
IFA W 50 L, SPZ AS 76-87) do
správy MČ Praha – Ďáblice.

● Souhlasila po projednání předlo-
žených nabídek zadat zakázku zhoto-
vitele vodovodní přípojky pro areál
tenistů v ul. Kokořínská firmě Polák.

● Souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, týkající se připravované
investiční akci PRE a.s. na pozem-
cích p. č. 1711, 1712/1, 1728/4, 1707 
v k. ú. Ďáblice.

● Souhlasila s uzavřením dodatku
č. 3 na prodloužení termínu dokon-
čení stavby „Nástavba pavilonu MŠ,
objekt. D, včetně rekonstrukce“ do
20. 4. 2004, když přijala uváděné dů-
vody zhotovitele jako relevantní.

● Souhlasila s návrhem úprav roz-
počtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2004
a jeho předložením ke schválení ZMČ.

● Revokovala, na základě vrácení
spisu magistrátem, usnesení č.
099/03/RMČ o přidělení bytu z byto-
vého fondu HMP o velikosti 3+1 man-
želům Wertheimovým, bytem U Par-
kánu 30 v Praze 8 – Ďáblicích a sou-
hlasila, aby byl tento byt přidělen na
návrh sociální komise manželům Da-
vidovi a Miluši Královcovým, bytem
U Hájovny 491, Praha 8 – Ďáblice.

● Souhlasila s pronájmem části
pozemku p. č.135/1 o výměře 95m2

firmě PATRIA COMPANY s.r.o.,
Hornická 13, Ústí nad Labem za úče-
lem zřízení manipulační plochy před
skladem textilního zboží na pozemku
p. č. 35/2 v ul. Na Terase.

● Souhlasila s poskytnutím fi-
nančního daru ve výši 20 000 Kč
Mysliveckému sdružení Ďáblice na
podporu zájmové činnosti a na pro-
voz a údržbu klubovny.

● Nesouhlasila s prodejem pozem-
ků p. č. 1215 a části pozemku p. č.
1216 panu Širokému, vzhledem k to-
mu, že není upřesněno, o jak velkou
část pozemku p. č. 1216 má žadatel
zájem; rada při tom současně zastává
názor, že zmíněné pozemky by měly
sloužit veřejnosti a tudíž by se nemě-
ly prodávat.

● Souhlasila se zařazením žádostí
pana Radka Tarčáka, Jana Sládka
a Viléma Sládka, slečny Jitky Přiby-
lové a pana Martina Čermáka do se-
znamu uchazečů o byt a to vzhledem
k tomu, že všichni žadatelé splňují
požadovaná kritéria s tím, že u pana
Martina Čermáka je toho názoru, že
vzhledem k soudnímu verdiktu trvá
na vystěhování z bytu v č. p. 161.

● Souhlasila se záměrem, aby res-
taurace Květnová byla výhledově
prodána. Zastupitelstvo bude sezná-
meno s tímto záměrem po vypraco-
vání nezbytných podkladů a poté se
rozhodne o případném odprodeji res-
taurace či dalším využití.

Zpracoval tajemník ÚMČ

Rozpočet MČ Praha–Ďáblice 
na rok 2004

Zastupitelstvo naší Městské části Praha – Ďáblice schválilo na svém veřej-
ném zasedání dne 23. března 2004 upřesněnou verzi rozpočtu na rok 2004,
který byl zastupiteli odsouhlasen již v prosinci 2003. Tento postup byl zvolen
proto, aby již od 1. ledna 2004 bylo možno bez přerušení plynule financovat
zejména dříve zahájené investiční akce, což by při jinak obvyklém rozpočto-
vém provizoriu nebylo možné. Původní rozpočet při tom byl navržen a schvá-
len na základě všech podkladů a znalostí, dosažitelných v prosinci 2003.

Upřesněný rozpočet na rok 2004 pak zahrnul celkem 8 změn v příjmové
a výdajové části v celkovém výsledném objemu + 325 000 Kč, o nějž se nadá-
le vyrovnaný rozpočet navýšil. Celkové příjmy tak byly schváleny ve výši 
23 396 200 Kč, když i výdaje jsou plánovány ve stejné úrovni 23 396 200 Kč.

Podstatné je, že výdajová část rozpočtu – v neinvestiční, ale i investiční ka-
pitole – zahrnuje veškeré akce, které zastupitelstvo (a to i na podnět finančního
výboru) pokládá pro rok 2004 za nezbytné realizovat. Patří sem především do-
končení rekonstrukce dalšího pavilonu MŠ, bytového domu Ďáblická č. p. 160
a poslední fáze úprav kolumbária na našem hřbitově, pokračování ve výstavbě
a úpravách dětských hřišť a konečně projektová příprava rekonstrukce objektů
sportovního areálu a rekonstrukce hasičské zbrojnice. 

Považuji za nezbytné konstatovat, že při přípravě a schvalování rozpočtu na
rok 2004 - a to jak v prosinci 2003, tak i v březnu 2004 – nebyly jednotlivými
zastupiteli uplatněny další podněty či návrhy na zařazení jiných, zejména in-
vestičních akcí. Zdůrazňuji to proto, že právě prostřednictvím vícestupňového
projednávání a schvalování rozpočtu je možno účinně prosazovat financování
a realizaci dalších či nových investičních nebo i neinvestičních akcí v souladu
s volebními programy a záměry jednotlivých zastupitelů či jejich skupin. Sa-
motné slovní proklamace – a to i na stránkách Ďáblického zpravodaje - jsou
a zůstanou v této souvislosti bohužel jen pouhými proklamacemi.

Naopak např. pracovní diskuse z února letošního roku ve finančním výboru
a následně v Radě MČ o přiměřenosti projednávané výdajové položky ve výši
1 200 000 Kč na financování škol v přírodě vedly k pozitivnímu závěru, že pro
rok 2005 je třeba již s dostatečným předstihem spolu s vedením ZŠ projednat
a navrhnout takovou úroveň financování této akce, aby při respektování poža-
davku nezbytné hospodárnosti byla dodržena doba trvání pobytu dětí ve škole
v přírodě 14 dnů. (K tomu na vysvětlení nezbytnou mou poznámku jako pří-
mého účastníka smluvních ujednání o kompenzacích občanům za zřízení
skládky z roku 1993: naše MČ se zavázala financovat z příslušné dotace Hl.
m. Prahy dodatkovou školu v přírodě pro ďáblické děti v rozsahu čtrnácti dnů
a to jako navýšení tehdy ještě státem financovaného rovněž 14denního pobytu;
náš závazek zůstává nadále v platnosti, když bohužel ministerstvo školství od
svého financování již dříve upustilo.)

A nakonec ještě k rozpočtu MČ na rok 2004: jak v úvodníku tohoto čísla
Ďáblického zpravodaje informuje starostka paní Danuše Ševčíková, v průběhu
tohoto roku dojde ještě k dalšímu navýšení příjmové části rozpočtu o dalších 
5 400 000 Kč jako důsledek provozování II. etapy skládkování. Současně je
rovněž finančně významné, že vedení naší radnice prosadilo u Odboru měst-
ského investora MHMP, že již v tomto roce převezme od naší městské části
zajišťování a financování náročné investiční akce, související se zpracovává-
ním nového generelu odkanalizování naší obce a následně s jeho realizací.

Výsledek hospodaření naší MČ za rok 2003 bude předmětem našeho projed-
návání až po běžném výsledném auditu v červnu t. r. Následně budeme o závě-
rech hodnocení rovněž informovat v Ďáblickém zpravodaji.

Ing. Jan Kolář, předseda finančního výboru

S účinností od 1. 1. 2004 platí no-
vá vyhláška Hl. m. Prahy č. 23/2003
o místním poplatku ze psů a proto
vyzýváme občany Ďáblic, kteří ještě
nepřihlásili svého psa, aby tak uči-
nili v souladu s platnou vyhláškou:

Ohlašovací povinnost
● Poplatník je povinen splnit ohlašo-

vací povinnost u správce poplatku do
15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost,
která má za následek vznik povinnosti
platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník
rovněž povinen oznámit každou skuteč-
nost, která má vliv na výši poplatku. 

Po přihlášení psa vydá správce poplat-
ku poplatníkovi evidenční známku.

● Přihlásit psa jsou povinni i obča-
né, kteří chovají psa, jenž podle této
vyhlášky poplatku nepodléhá.

● Při plnění své ohlašovací povin-
nosti je poplatník povinen sdělit své
plné jméno nebo název, bydliště (síd-
lo organizace), rodné číslo, identifi-
kační číslo organizace, podnikatelský
subjekt též čísla účtů u bank, na nichž
jsou soustředěny peněžní prostředky
z jeho podnikatelské činnosti.

Finanční odbor ÚMČ

Důležitá informace 
k místnímu poplatku ze psů

Volby do Evropského
parlamentu

Dle zákona č. 62/2003 Sb. o vol-
bách do Evropského parlamentu 
(11. 6.–12. 6. 2004), při hlasování ve
volební místnosti nebude umožněno
hlasovat občanovi, který nebude za-
psán ve výpisu ze seznamu voličů.

Z tohoto důvodu má občan právo
v případě pochybností předem na-
hlédnout do seznamu evidence obča-
nů MČ Praha - Ďáblice a to nejpozdě-
ji do 2. 5. 2004.

To neplatí, pokud volič hlasuje na
voličský průkaz. Žádost o vydání vo-
ličského průkazu musí být písemná
a lze ji podat již v současné době, nej-
později však musí být doručena pří-
slušnému úřadu do 27. května 2004
do 16.00 hod. Pokud volič zasílá žá-
dost o voličský průkaz poštou, musí
být jeho podpis ověřen. Úředně ově-
řený podpis se vyžaduje i v případě,
že jeho žádost o vydání voličského
průkazu doručí na obecní nebo zastu-
pitelský úřad jiná osoba.

Volič může požádat o vydání volič-
ského průkazu též osobně. Žádost

o vydání voličského průkazu může
volič vyhotovit přímo na příslušném
úřadě. V tomto případě není třeba,
aby byl jeho podpis na písemné žá-
dosti úředně ověřen. Pracovník úřadu
může nahlédnout do platného občan-
ského průkazu nebo platného cestov-
ního pasu a ověřit sám totožnost žada-
tele a učinit o tom záznam.

Obecní úřad nebo zastupitelský
úřad předá nejdříve 15 dnů před dnem
voleb, tj. 27. května 2004, voličský
průkaz osobně voliči nebo osobě, kte-
rá se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče, žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle poštou.

Pro nahlédnutí do seznamu nebo
pro zajištění voličského průkazu mo-
hou občané využít úředních hodin
(pondělí a středa od 8.00 do 17.30 h.)
na pracovišti ohlašovny v budově
ÚMČ, l. patro, č. dveří 6, pracovnice
A. Cimbulková. Telefonem tyto úko-
ny nelze vyřídit. 

Vlastimil Fouček, tajemník ÚMČ
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(Placená inzerce)

SAMOSPRÁVA

ROPID PRAHA
Vaše značka: 355/2004/Šev/Mo
Naše značka: OOD/115/04/HF
Vyřizuje: Hofhansl/596
Datum: 27. 2. 2004

Věc: Provoz linky Pražské integro-
vané dopravy (PID) č. 103 po zprovoz-
nění IV.C1

Vážená paní starostko,
naše organizace připravila návrh doprav-
ního opatření v souvislostí se zprovozně-
ním nového traťového úseku metra IV.C1.
Nádraží Holešovice - Ládví, které bylo
postupně projednáno se všemi dotčenými
úřady. V rámci uskutečněných jednání
bylo ze strany jednotlivých úřadů vznese-
no několik připomínek, které byly s ohle-
dem na technické či ekonomické možnos-
ti zapracovány.

K jednotlivým bodům Vašeho dopisu
sděluji následující.
Kbodu 1) – časové intervaly linek č. 103

Provoz linky č. 103 je v ranní přepravní
špičce ve směru do centra zajišťován v in-
tervalu 7,5–10 minut a v odpolední pře-
pravní špičce ve směru z centra v interva-
lu 10–15 minut s tím, že v nejzatíženěj-
ších obdobích je nasazen vždy kratší
z uvedených intervalů. V mimošpičkovém
provozu je uplatněn jednotný interval 30
minut místo Vámi požadovaných 20 mi-
nut. Důvodem jsou výsledky přepravních
průzkumů, které umožňují tento interval
uplatnit, a také snazší podmínky pro zajiš-
tění návaznosti s metrem a s linkou č. 202.
K bodu 2) – nízkopodlažní autobusy

V současnosti je provoz nízkopodlaž-
ních vozů na lince č. 103 garantován na 2
pořadí z celkových 7. Po zprovoznění
IV.C1 dojde ke zkrácení trasy linky č. 103
a tím i ke snížení počtu vozů, vypravova-

ných na tuto linku při zachování stávající-
ho počtu spojů linky. Předpokládáme te-
dy, že v rámci této změny bude stávající
počet nízkopodlažních vozů zajišťovat
v pracovní den vyšší počet spojů oproti
současnosti. Předpokládáme, že zajištěni
víkendového systému provozu výhradně
nízkopodlažními vozy zůstane zachováno.
K bodu 3) – přímé autobusové 
spojení na Palmovku

Vzhledem k tomu, že výrazná většina
cestujících, která k dopravě do centra
města využívá autobusové linky, preferu-
je co nejrychlejší spojení k nejbližší stani-
ci metra, považujeme zachování přímého
spojení na Palmovku za nevhodné. Před-
pokládáme, že výrazná většina cestujících
bude využívat rychlé spojení ke stanici
.Ládví, a nutnost spojení na Prosek a Pal-
movku se stane okrajovou potřebou.
S ohledem na zajištění tohoto přepravního
vztahu bude linkám č. 103, 156, 187
a 345 zřízena obousměrně zastávka
„Štěpničná“, ve směru od Ládví bude zří-
zena zastávka „Třebenická“ pro linky č.
156 a 187 a ve směru na Ládví pro linky
č. 103 a 345. Zastávku „Třebenická“ pro
linky jedoucí z Proseka na Ládví nelze
zřídit z důvodu zachování bezpečnosti
provozu (zhoršení řazení do průběžného
jízdního pruhu).

V případě cestování na Palmovku lze
v zastávce „Ládví“ přestoupit na tramva-
jové linky č. 10 a 24 nebo v zastávce
„Třebenická“ - u Kauflandu na linku č.
187. Při cestě zpět bude možno přestoupit
buď v zastávce „Ládví“ z tramvajových
linek 10 a 24 nebo v zastávce „Štěpničná“
z linek č. 145, 156, 177, 186 a 187 s nut-
ností přechodu do protisměrné zastávky.

Cestující z Ďáblic do oblasti Proseka
budou moci při cestě tam přestoupit v za-

stávce „Třebenická“ buď v téže zastávce
na linky č. 136, 181 a 183 nebo ve stejno-
jmenné zastávce u Kauflandu na linky č.
145, 156, 177, 186 a 187. Při cestě zpět
bude možno přestoupit v zastávce „Sídliště
Ďáblice“ z linek č. 136, 181 a 183.
K bodu 4) – dopravní 
obslužnost lokality Na Blatech

Vzhledem k nutnosti zajistit též z Březi-
něvsi přímé spojení k metru C nepovažuje-
me za vhodné měnit trasu linky č. 103 Vá-
mi navrhovaným způsobem. V současnosti
je spojení zastávky „Na Lukách“ řešeno
přípoji linek č. 103 a 202 v zastávkách
„U Spojů“ a „Ďáblice“. Kromě linky č.
202 je zastávka obsluhována vybranými
spoji linek č. 348, 349 a 368 v pracovní
den s tím, že linky č. 348 a 368 zajišťují
přímé spojení s linkou metra B. Zároveň
však sděluji, že 11. 3. 2004 proběhne na
základě žádosti obcí jednání, jehož téma-
tem bude možnost převedení linky č. 368
ke stanici metra Ládví. Předpokládáme, že
navrhnout a realizovat zlepšení dopravní
obsluhy zastávky „Na Lukách“ bude mož-
no až v případě zjištěné výrazně zvýšené
poptávky na lince č. 202 a z toho vyplýva-
jící nutnosti posílení provozu této linky.
K bodu 5) – dopravní 
obslužnost lokality Nové Ďáblice

Předpokládáme, že v průběhu roku
2004 dojde k vyhodnocení provozu linek
PID po zprovoznění nového traťového
úseku linky metra C a současně bude na-
vržena optimalizace provozu autobuso-
vých linek v celé oblasti mezi Prahou
a Neratovicemi. Současné s tím bude pro-
věřena možnost zajištění dopravní obslu-
hy Vámi uvedené lokality.

Věřím, že výše uvedená vysvětlení při-
jmete s pochopením.

S pozdravem Ing. Jiří Prokel, ředitel

Ještě k dopravě k metru „Ládví“
Ve Zpravodaji č. 2 byly uvedeny

připomínky našich zastupitelů, které
jsme tlumočili ROPIDu v souvislosti
se zprovozněním nového úseku metra
linky „C“, a to v úseku „Nádraží Ho-
lešovice – Kobylisy – Ládví“.

Vyjádření ROPIDu je poměrně ob-
sažné a obsahuje podrobné informace
především ohledně možnosti přestupů
do směrů Prosek a Palmovka, takže
ho přetiskujeme v plném znění. Proto-
že jsme nabízeli ROPIDu jednání pro
zabezpečení bodů 4) a 5) , nejsme
s odpověďmi spokojeni. Bod 4) - do-
pravní obslužnost Blat byla předmě-
tem diskuse i na veřejném zasedání
zastupitelstva městské části dne 23. 3.
2004 . Vedení ROPIDu bylo dopisem
ze dne 25. 3. 2004 znovu vyzváno
k okamžitému i perspektivnímu řešení
této lokality, a to i s přihlédnutím
k plánované zástavbě rodinných dom-
ků a v souvislosti s realizací regulač-
ního plánu Čakovice – západ. Stejně
otevřeným problémem, který zůstává
v centru naší pozornosti, je dopravní
obslužnost lokality Nové Ďáblice
(bod 5), který musí být v průběhu le-
tošního roku dořešen - ať již změnou
trasy stávajících autobusových linek
103 a 345 nebo úpravou linek mezi
Prahou a Neratovicemi.

Na druhou stranu bude vhodné
v této chvíli počkat, jaké poznatky
nám zavedení nových autobusových
linek přinese v praxi a pak na ně sou-
hrnně reagovat.

Ing. Jaroslav Černý, místostarosta
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Vymyslet a secvičit program, vy-
zkoušet si ho předem nanečisto, zajis-
tit hudební doprovod, ale také klaun-
ské kostýmy, obstarat vhodné občer-
stvení, vynosit ze sálu dlouhé řady
sedadel a slavnostně ho vyzdobit
včetně přilehlých prostor, sehnat od-
měny pro nejlepší masky, nakreslit

a vytisknout plakátky... Zkrátka bylo
toho hodně, co členové školské a kul-
turní komise museli předem zařídit,
aby se v pořadí už druhý maškarní
bál vydařil. A pak už nezbývalo než
čekat, zda jejich snaha dojde patřič-
ného ocenění v podobě pokojených
návštěvníků.

Karnevalové řádění v MŠ

I.ročník POCHODU
POVODÍM MRATINSKÉHO

POTOKA 
pro pěší i amatérské cykloturisty

TERMÍN: SOBOTA  l. 5. 2004 
PREZENTACE A START:
8.40–9.30 v Ďáblicích u křižovatky Kostelecká - Ďáblická, zastávka MHD
bus č 202 a 103.
CÍL: restaurace u TANASE v Třeboradicích od 14–16 hodin.
TRASY PRO PĚŠÍ 
A CYKLOTURISTY:
TRASA A - 17 km. Start: 8.45–9.30 hodin, Ďáblice - Třeboradice 
TRASA B - 12 km. Start: 10.00–10.30 hodin, Líbeznice - Třeboradice
TRASA C - 9 km. Start: 10.00–10.30 hodin, Líbeznice - Třeboradice
TRASA - CYKLO - 28 km. Start: 9.30 hodin, Ďáblice - Třcboradice
Startovné: dospělí 10 Kč a děti 5 Kč
Na startu obdrží každý účastník mapku, účastnický list a popis trasy.
V cíli čeká na každého účastníka prémie, diplom a dobrý pocit z příjemně
prožitého dne.

ZDRÁVI DOŠLI!!!
Za organizátory: 
Ilona Bervicová, tel.: 723 375 186, e-mail: IBervicova@ptas.cz, 
Hana Závorkova, tel.: 723 668 489, e-mail: knihovna.lib@seznam.cz
Veškeré další podrobnosti na vývěskách a plakátech.

V naší mateřské škole bylo i letošní
únor rušno. Jako každý rok tak i letos
žila MŠ přípravou na karneval. Každý
človíček veřejně šeptal tajemství, za
co půjde. Konečně se přiblížil očeká-
vaný den 23. 2. 2004. Veselo bylo již
od rána. Vyhrávala disco-hudba, třídy
zaplňovaly tašky s nejrůznějšími mas-

kami, které jsme později mohli vidět,
jak se vlní v rytmu hudby. Karneval
byl vydařený včetně překvapení, které
připravily paní učitelky, když se obje-
vily v převleku čarodějnic.

Ať žije karneval 2005!
Věra Hajšmanová, 

zástupkyně ředitelky v MŠ

Dětský karneval 28. února 2004
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Naštěstí to vyšlo. Již dlouho před
avizovaným začátkem se do sálu trou-
sili první princezny, indiáni a čarodě-
jové, následovaní Červenými karkul-
kami, čerty, ale třeba i třemi maličký-
mi vránami. Program odsýpal pod ve-
dením tří veselých klaunů, mísících se
mezi masky, a posléze se dočkal
i svého vyvrcholení v podobě volby
nejkrásnějších masek. Nějakou odmě-
nu si však domů nakonec odnášel
každý. Vždyť všechny masky byly
krásné a žádnou nebylo snadné při-
pravit. Ďáblické děti, ale také jejich
rodiče a prarodiče při jejich výrobě
a přípravě prokázali velkou kreativitu.
A zároveň schopnost a ochotu neje-

nom se nechat bavit, ale také se do
zábavy aktivně zapojit. Co si přát víc?

Martin Smrček
Za přípravu technicky náročné ak-

ce patří poděkování:
– klaunům v podobě pana Diviše,

paní Tačovské a paní Tymichové,
– výtvarnici paní Svobodové za zdaři-

lé plakátky a obstarání kostýmů,
– manželům Kostovým za zajištění

bezplatného občerstvení v podobě
čokolády pro děti

– a všem zbývajícím členům ŠKK
v čele s paní Prokešovou, bez její-
hož zcela mimořádného několikatý-
denního nasazení by podobná akce
vůbec nebyla myslitelná.
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Největší událostí uplynulého měsí-
ce byl pro mnohé ve škole (pominu-li
jarní prázdniny) výjezd 36 žáků 7. – 9.
třídy na lyžařský kurz do Krkonoš.
Z mého pohledu mohu říci jediné –
VYDAŘIL SE!!! Chtěla bych ještě
jednou poděkovat instruktorkám, vy-
chovatelkám, paní zdravotnici i všem
žákům za vytvoření báječné atmosfé-
ry, která po celý týden na Petrovce pa-
novala. Ale abych kurz nechválila jen
já, přikládám práce dvou žáků. Ano,
jsou to dvě vybrané práce, ale opravdu
všechny nás potěšilo, že kromě drob-
ných připomínek typu: „Ten kopec
byl děsnej a museli jsme ho šlapat na-
horu každý den 2x!?!“ nebylo ani jed-
no hodnocení negativní. Přiznám se,
že z toho mám krásný pocit. Spokoje-
ní žáci, spokojení dospěláci, žádný
úraz – co si přát víc! Snad jen to, aby
se takto vydařily i ostatní akce školy.

Milada Bulirschová, 
ředitelka školy

Můj největší zážitek z lyžařského kurzu
Aneta Hanousková 7. třída

Na lyžařský kurz nikdy nezapome-
nu. Byl to ten nejlepší týden, který
jsem zažila s lidmi z naší školy. Neče-
kala jsem, že to bude tak Super s vel-
kým S. I paní učitelky byly dobré (ne-
čekaně s nimi byla sranda).

A teď hezky od začátku: nastala ne-
děle (den odjezdu). Všichni nakládali
a zavazadla byla až v uličce mezi se-
dadly. Cesta tam byla zábavná a v po-
řádku. Autobus zastavil u Špindlero-
vy boudy a my jsme ťápali tři kilo-
metry do kopce (naštěstí bez zavaza-

del, ta nám vezla rolba). Když jsme
došli do chaty, rozdělili jsme si poko-
je, vybalili jsme a rovnou na lyže. 

Pak došlo na rozřazování do tří
družstev. Po zařazení jsme se vydali
zpět do chaty. Než jsme se tam dosta-
li, museli jsme zdolat půl kilometru
dlouhý kopec (zdál se hrozný, ale na-
konec jsme si zvykli). Večer nastalo
seznámení se řádem atd. Každý den
jsme chodili lyžovat od 9.00–11.30
a odpoledne od 14.00–16.30. Večery
byly zábavné, nikdy nebyla nuda.
Hrálo se spousta her, poslouchala se
muzika a dvakrát byla diskotéka. Na
ní se všichni roztancovali a kupodivu
se nám i paní učitelky rozjely. No
prostě zábavy až nad hlavu.

Zlatý hřeb nastal koncem pobytu.
Paní učitelky nám oznámily, že v pá-
tek jsou závody ve slalomu. Někteří
se těšili, jiní se báli, že to zkazí
a ostatní se jim budou smát! Nastal
den D! Dopoledne jsme lyžovali, jak
jsme chtěli. A nás napadlo, že bychom
mohli jezdit bez hůlek (k tomu nás na-
vedlo video o lyžování). Bylo to úžas-
né až na fronty. Po obědě jsme si loso-
vali čísla a pořadí, ve kterém budeme
sjíždět slalom. Měli jsme čísla a dráhu
jako praví závodníci. Po vylosování
byl polední klid. Moc klidu však ne-
bylo, protože nastaly přípravy (všichni
voskovali lyže). Holky si spíš kladly
otázku: „Kdo asi ten závod vyhra-
je?“ Jelo se na dvě kola a časy se sčí-
taly. Dopadlo to dobře, všichni se do-
stali do cíle. Někteří spadli, ale ne-
vzdali to. Všechny paní učitelky se
zapojily a fandily nám, jak se jen dalo.

Nastaly poslední dva dny. V těchto
dnech se rozdávaly ceny (za úklid
a slalom).Všichni jsme si to snažili
užít až do konce pobytu. Neděle – od-
jíždí se. Nikomu se nechce domů, au-
tobus má zpoždění, ale alespoň jsme
mohli být déle spolu. Cesta k autobu-
su byla zdlouhavá a foukal silný vítr.
Když se věci naložily, autobus se roz-
jel a my jsme jeli domů. V autobuse
se zpívalo všechno, co se zpívat dalo.

Do Ďáblic jsme dojeli v pořádku,
jen o pár hodin později. Nikomu to ne-
vadilo a těsně před výstupem se nás
paní ředitelka zeptala, jestli se nám tam
líbilo. A ze zadu do předu se ozývaly
výkřiky: „Ano, Jo!“ A za tuto jedno-
duchou odpověď nám dala ředitelské
volno. A to pro nás bylo jako poslední
výborná třešnička na dortu!

Můj největší zážitek z lyžařského kurzu
Ondra Klímek 7. třídy

Zatímco víc jak polovina naší třídy
zůstala doma, my jsme nastoupili do
autobusu a odjeli do Krkonoš na Pet-
rovu boudu. Cesta proběhla celkem
v pohodě. Dopravním nehodám a ji-
ným katastrofám jsme se úspěšně vy-
hnuli. Když autobus dojel na Špindle-
rovku, zamrazilo nás tušení, že tam
asi bude zima.

Každý na sebe navlékl co mohl

a vystoupil z autobusu. Čekal nás
dvoukilometrový pochod. Po pravdě
řečeno, když nám ukázali , kam půjde-
me, tak mi to připadalo, že dál než na
Měsíc. Na druhou stranu nepřicházelo
v úvahu mrznout na Špindlerovce, tak
jsme šli. Šlo se nám zpočátku dobře,
ale pak se nám šlo do kopce ztěžka.
Jak jsme se doplahočili k boudě, mu-
seli jsme se ubytovat. Poté nám uvařili
špagety, které mi docela chutnaly.

Druhý den se 1. a 2. družstvo vyda-
lo na vlek Davidovka a 3. družstvo
bylo na malém vleku. Každý den
jsme museli dvakrát absolvovat půl
kilometru v přaskáčích do kopce. Po-
tom jsme vždy funěli jak lokomotivy.
Můj největší zážitek byl pád, který
jsem nazval držkotřas. Tak to probí-
halo celý týden do odjezdu.

V neděli po uklizení pokojů (pěkná
fuška) jsme zůstali v jídelně. Kvůli
kalamitě se opozdil odjezd. Jak nám
oznámili, že odcházíme, vyhrnuli jsme
se ven. Venku právě zuřila sněhová
bouře. Jako zázrakem se nám podařilo
dostat se k autobusu, kde jsme čekali
na zavazadla. Jak jsme se odlepili od
země, zavolala mi máma, jestli jsme
už vyjeli. Po půl hodině jízdy jsme za-
stavili u benzinové pumpy, kde byly
zakoupeny „zásoby“. Po dojezdu jsme
se rozloučili a šli jsme domů.

Tak my k metru jezdit nebudeme
DISKUSE

Jak taky jinak, oblast Blat zase zů-
stane „mimo hru“ – je to tak vždy
a ve všem.

Marně žádáme o vše, co v Ďábli-
cích je dávno samozřejmostí - plyn,
elektřina a telefon v zemi, komunika-
ce a přechod na hlavni ulici. 

Odpověď jsme od paní starostky prá-
vě novou dostali: Obraťte se na... 11 bo-
dů, toto dělá „Franta, toto Petr“, to pře-
ce víte, mrzí nás to, ale nás tu nechte
v klidu žít, však se taky dočkáte. 

Zatím jsme se dočkali: dálnice
s hlukem a dodnes nevyřešeným pře-
padem vody, skládky od severozápa-

du a povolení na novou výstavbu 20 -
30 domů. 

Zřídili jsme si i Občanské sdružení,
ale výsledek není prakticky žádný.
Topíme se v bahně nebo v prachu -
podle počasí. Jezdíme pro děti či ba-
bičky, tady sami nepřejdou hlavní uli-
ci, mockrát couváme, protože výstup
z ulice je jen čtyřmetrový, čekáme na
přestupech autobusů, a to - co jsme
pro děti sami vytvořili – je právě ni-
čeno.

Však se taky dočkáte – hlásá rad-
nice. Ale kdy – za rok či až někdy?!

V. Prokešová – „Blata“

Lokalita „Na Blatech“ patřila sku-
tečně tak trochu k zapomenuté části
Ďáblic, zřejmě díky své odlehlosti od
ostatní zástavby, ale především kvůli
své poloze (v místě historických ryb-
níků), která vyžaduje obzvláštní po-
zornosti při každé plánované stavbě.

Nicméně se zde po roce 1999 vy-
budovala tlaková kanalizace pro stá-
vající rodinné domky a další rozvoj se
předpokládal v souvislosti s plánova-
nou výstavbou RD firmou Ekospol
v prostoru po bývalém ČKD.

Vyřízené restituční nároky však zá-
sadně změnily původní projekt a naše
MČ v roce 2000 začala jednat se sou-
kromými vlastníky o možnostech, jak
toto území vybavit inženýrskými sítě-
mi. Vzhledem ke značně komplikova-
nému stavu majetkoprávních vztahů
bylo nutné uzavřít smlouvy kupní, da-
rovací a smlouvy o zřízení věcného
břemene, kterým předcházelo schvá-
lení s dělením pozemků, následně zá-
pisy do katastru nemovitostí a další

kroky, bez kterých se nelze obejít,
aby vůbec byly stavby zahájeny.
V současnosti se v této lokalitě uza-
vřela stavba splaškové kanalizace
a vodovodu v ul. Červený Mlýn, re-
konstrukce venkovního vedení NN
probíhá v režii PRE a. s., Pražská ply-
nárenská může položit poslední část
plynovodu.

Odbor městského investora MHMP
jako investor souběžně projednává se
všemi zainteresovanými orgány stav-
bu a rekonstrukci komunikací v této
lokalitě.

Pro přechod přes ulici Kostelec-
kou, v místě zastávky MHD „Na Lu-
kách“, jsme udělali patřičné předpolí
v projednání a kladném vyjádření
k navrženému řešení jak s dopravním
inspektorátem, tak s odborem dopra-
vy a postoupili jsme věc k vyřízení
MČ Praha – Čakovice a příslušnému
stavebnímu úřadu pro Prahu 9, neboť
zastávka i budoucí přechod jsou v ka-
tastru Čakovic.

Stanovisko starostky
k výstavbě „Na Blatech“

Od konce le-
tošního února
máme v Ďábli-
cích nového
okrskáře Měst-
ské policie.

Je to pan 
RADEK CURA

NÁZORY

Během jednoho dne jsem na několi-
ka místech obce viděl, jak macešsky se
chováme někdy k plochám, na kterých
si hrají nebo spíše by si mohly hrát dě-
ti. Zelené plochy v majetku obce po-
stupně prodáváme, zastavujeme a mě-
níme je ve všechno možné, jen ne
v místa klidu, kde by mohli naši spolu-
občané odpočívat a kde by si mohly
děti hrát. Fotbalové hřiště bylo od pod-
zimu veřejnosti nepřístupné (snad se to
změní na jaře), ze školního hřišťátka
jsou děti vyháněné, na asfaltovém „le-
tišti“ nad Holcovými našla útočiště jen
skupinka skateboardistů a malé děti
(alespoň ty moje) se tam bojí chodit.

Přikládám dva dokumentační obráz-
ky - jeden ukazuje fotbalové a dětské
hříště Na Blatech, jak dneska vypadá,
druhý ukazuje dětské hřiště v ulici Le-
gionářů, které využívá kdosi jako par-
koviště pro nákladní automobil.

Chápu, že s náklaďákem v zádech
zde není odpočinek dvakrát lákavý,
i když zrovna nemá nastartovaný motor.

Doufám, že se v zastupitelstvu po-
daří prosadit ne ničení či přeměna

Adieu hřiště

hřišť a zelených ploch, ale jejich sta-
vění a účelnější využívání. Chce to
jen dostatek politické vůle.

Martin Smrček

Školní lyžařský kurz
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Pozvánka do kina
Zveme vás na poslední promí-

tání v tomto školním roce.
13. 5. 2004 v 19 hodin
„Kašlu na lásku“
Kde: společenský sál základní školy

Stylová vtipná romantická ko-
medie v hlavní roli s Renée Zellwe-
gerovou (Deník Bridget Jonesové,
Chicago). Okouzlující, trochu
škádlivý, ale i mučivý souboj po-
hlaví. Film je vhodný pro všechny
věkové kategorie s výjimkou dětí,
ujít by si ho neměly nechat zvláště
ženy, které už s muži mají své
vlastní zkušenosti.

(Placená inzerce)

KULTURA V ĎÁBLICÍCH

CO BYLO 4. března 2004

Šansony Igora Šeba
Jestliže Hana Hegerová bývá označována za první dámu českého šansonu,

pak Igor Šebo by si možná zasloužil být zván jeho prvním mužem. Má s ní
společný nejen slovenský původ, ale i pečlivý výběr repertoáru, písně „o ně-
čem“ a jejich mimořádně citlivý přednes. Ač mediálně méně známý (a také
o generaci mladší) než jeho slavná rodačka, dokáže milovníkům šansonu při-
pravit neméněskvělé zážitky.

Je na něm znát, že věří tomu, co zpívá, takže i posluchači věří jemu. Svým
kouzlem dokázal očarovat snad všechny diváky, kteří počátkem března vážili
cestu do kulturního sálku základní školy v Ďáblicích. Ti dávali jednoznačně
najevo své nadšení: nejen soustředěnou pozorností a potleskem, ale i velkým
zájmem o koupi zpěvákova nového CD „Nuselský most“. Buďme rádi, že si
k nám do Ďáblic najdou cestu i tak špičkoví interpreti byť menšinového žánru.

Věřme, že tento fakt postupně přiláká k pravidelným návštěvám hudeb-
ních pořadů více posluchačů než dosud. Hrát před poloprázdným sálem žád-
ného umělce nemůže těšit, i když to nedává najevo a hraje naplno.

Lea Smrčková
K připravovanému koncertu dne 29. dubna 2004 v ZŠ

JOSEPH „BOBBY“ HOUDA
Bobby se objevil na české hudební scéně v 60. letech a v té době patřil k na-

šim nejosobitějším „beatovým“ zpěvákům. Politická realita 70. let ho však do-
nutila k odchodu do USA. Jeho putování „západem“ začalo v kapele americké
soulové legendy Arthura Conleyho, pokračovalo na známé „Berklee College
of Music“ a svá americká léta zakončil na pó-
diích jazzových klubů. Po svém návratu do
Čech se rozhodl navázat na přerušenou nit
a začal s kladně přijatými alby „Wanderer“
a „Hlas básníků“. V současné době uvádí na
trh další CD „Blue Mood“, které se vyznačuje
rozmanitostí hudebních stylů s jedním společ-
ným jmenovatelem - autorův osobitý projev.
Bobby v předmluvě k tomuto albu píše: Blues
není jakási stará forma, ale živoucí organis-
mus, prostupující všemi fázemi populární hud-
by. Proto se zde potkává současný hip-hop
s country-rockem, swingové blues s tanečním
reggae a orientální etno se snivou baladou, aby
nakonec vytvořily nezaměnitelný celek mo-
derního R&B, tak zvaného „Blues Nouveau“.

POZVÁNKA
Dne 22. dubna 2004 
v 18.00 hod. se koná 

v sále Základní školy koncert
Collegium cantantium

vítěz v kategorii ženských sborů na mezinárodním
festivalu „PRAGA CANTAT“ v roce 2003 

a Roman Schenk klavírista 
- absolvent Deyiovy konzervatoře

Školská a kulturní komise
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CO NEVÍTE O NAŠICH FIRMÁCH

ELEK®, s.r.o vznikla v roce 1992
v Praze, kdy se transformovala ze živ-
nostenské firmy, založené v roce
1990. Vznikla v hektickém ruchu tvo-
řícího se volného trhu a díky své ne-
měnící se obchodní politice, založené
na přímosti a solidnosti v obchodně
partnerských vztazích, si vytvořila
své místo na trhu práce. Navázala tak
na tradici společnosti, která v tehdej-
ším Československu působila od roku
1935 do roku 1952.

V souvislosti s rozšiřujícími se po-
třebami společnosti v roce 1993 byla
zakoupena v Ďáblicích od restituentů
bývalá hospoda, později lidová škola
umění. V tomto objektu, který prošel
náročnou rekonstrukcí, byla od roku
1996 soustředěna administrativa, vý-
robní i skladové prostory. 

Společnost se zabývá nejenom na
českém trhu dodavatelsko - inženýr-
skou a montážní činností ve výstavbě
v oboru elektro. Dodává komplexní
elektrotechnologie v oblasti silno-
proudu (dodávky kabelových sítí,
světelných systému, zařízení UPS –
zálohových zdrojů, kabelových přípo-
jek atd.) i slaboproudu (zabezpečova-
cí systémy, protipožární systémy, te-
lefonní rozvody atd.). Zajišťuje elekt-
romontáže stavebního i průmyslového
charakteru, rekonstrukce elektroinsta-
lace budov, bankovních domů, obcho-
dů, zemědělských provozů, bytového
fondu, rodinných domů, hotelů, pa-
mátkově chráněných objektů. Záro-
veň provádí realizaci nových objektů,
hal či výrobních prostor. 

ELEK®, s.r.o, patří ke špičce ve
svém oboru a jako moderní, dynamic-
ká firma nashromáždila za dobu své
existence bohaté praktické zkušenosti
a velký duševní potenciál. Společnost
nabízí poradenské a konzultační služ-
by, týkající se nové výstavby, gene-
rálních oprav i rekonstrukcí a moder-
nizací silových elektrických zařízení,
poskytuje konzultace z oblastí silno
i slaboproudých elektromontáží. Cí-

lem je vždy najít optimální ekonomic-
ké i technické řešení realizace zaká-
zek v čase, odpovídajícím požadavku
odběratelů a přitom respektovat eko-
logické požadavky.

Společnost zajišťuje komplexnost
dodávek i montáží a od roku 1995 za-
hájila vlastní výrobu rozvaděčů, certi-
fikovaných u Elektrotechnického zku-
šebního ústavu. Tyto rozvaděče
ELEK®, s.r.o dodává jak do velkoob-
chodů se specializací na elektromate-
riály jako sériové výrobky, tak i jed-
notlivým odběratelům, mezi které se
počítají stavební společnosti, montáž-
ní firmy i individuální stavebníci, kde
je potřeba vyzbrojit každý rozvaděč
dle speciálních požadavků. (typy skří-
ňové do rozvoden, elektroměrové, pro
měření a regulaci, bytové) v provede-
ní oceloplechovém i plastovém, v po-
třebném krytí IP atd.

Samozřejmou součástí všech dodá-
vek je testování zařízení po montáži,
jeho oživení
a uvedení do
provozu. Zá-
ruka za údrž-
bu po celou
dobu život-
nosti a pravi-
delná revize
včetně servi-
su je součástí
komplexních
dodávek 

Další ob-
lastí, kterou
se ELEK®, s.r.o. zabývá, jsou dodávky
a montáže uzemňovacích sítí a hromo-
svodů a to jak klasických (měď,
FeZn), tak i specializovaných tzv. ak-
tivních hromosvodů typu PULSAR
(např. dodávky pro pražské metro). 

Servis výškových prací zahrnuje
veškeré stavební práce ve výškách (ná-
těry a opravy fasád, čištění a mytí fa-
sád, průzkum šachet vzduchotechniky,
nátěry továrních komínů, ocelových
konstrukcí po případě stožárů, montá-
že klempířských prvků, bourací práce
ve výškách, čištění těžko dostupných
prostor, čištění a nátěry okapových
žlabů, opravy panelových spár, mon-
táž zábran proti holubům, montáže či
nátěry anténních stožárů, instalace re-
klam, čištění a mytí oken a světlíků
a pod.). Tato divize pracuje za pomoci
moderní průmyslové lezecké techniky.

Firma doplňuje komplexnost dodá-
vek realizacemi projektových doku-
mentací.

V rejstříku dodávek ELEK®, s.r.o.
je i specializovaný servis pro filmová
a televizní studia, stavba kamerových
věží, příprava technických trikových
scén, kulisové konstrukce, rozsáhlé
lešenářské soustavy. Zároveň provádí
výcvik herců pro scény v prostoru či
nad volnou hloubkou, či koordinuje
profesionální výkon herců při těchto
náročných rizikových scénách. Know
how společnosti i v této oblasti zaru-
čuje maximální snížení nebezpečnosti
těchto akcí na minimum.

Trend ve vývoji materiálů i systé-
mů je dynamický a proto i ELEK®,
s.r.o. do svého programu zahrnuje od
roku 2003 vedle klasických dodávek
dodávky systému EIB (Evropská
instalační sběrnice) INSTABUS. Ten-
to systém je v současnosti špičkou
v technologii tzv. „inteligentních do-
mů“. Tato technologie byla donedáv-
na výsadou velkých průmyslových
objektů, ale v současné době se hojně

šíří zejména
ve výstavbě
rodinných do-
mů. Systém
zahrnuje kom-
plexní ovládá-
ní domu, jed-
notné komu-
nikace mezi
všemi systé-
my. Není pro-
blém již pro-
g r a m o v á n í
ovládání jed-

notlivých osvětlení v závislosti na
venkovním slunečním svitu či teplotě,
regulace vytápění či cirkulace vody
v závislosti na sepnutí zabezpečovací-
ho systému, nepravidelné stahování
venkovních rolet či zapínání spotřebi-
čů i jako ochrana před vniknutím do
objektu. Toto vše se samozřejmě dá
kdykoliv přeprogramovat nemluvě
o ovládání přes mobilní telefon či no-
tebook. Je jistě pohodlné přes mobil
dát pokyn k zapnutí kávovaru, pračky
či zavlažovacího systému nebo kon-
trolovat objekt v době nepřítomnosti
nejenom dle čidel ale i vizuálně pro-
střednictvím obrazu z kamery do ka-
pesního počítače.

ELEK®, s.r.o. v rámci všech uvede-
ných profesí poskytuje rychlý a kva-
litní servis pro stavební firmy, realitní
kanceláře, správce nemovitostí, maji-
tele objektů v rámci celé naší republi-
ky. Zároveň se firma snaží pronikat
i na trhy sousedních států včetně zemí
bývalého východního bloku. 

ELEK®, s.r.o. realizovala za dobu
své existence řadu zakázek od rodin-
ných domů v lokalitách Průhonice,
Zdiby, Michovka, přes průmyslové
objekty až po bankovní domy jak
v České republice tak v zahraničí, na-
příklad banka HVB Praha Havelská,
Revoluční, sportovní hala Olymp Pra-
ha, MILO Olomouc, jaderná elektrár-
na Temelín, Linde Frigera Beroun,
Krajský soud Praha 1, stanice metra
Opatov, Rajská zahrada, Černý most,
Spalovna Malešice, Ústav radiotech-
niky a elektroniky ČSAV Praha, palác
Myslbek Praha, Lázeňský dům Karlo-
vy Vary, Fakultní nemocnice Králov-
ské Vinohrady, palác Astra II Praha,
ČVUT fakulta dopravní, Ústav jader-
né fyziky Řež, obytný soubor Velká
Skála Praha, kaskádové domy Barran-
dov, Italské velvyslanectví, Albánské
velvyslanectví, Lybijské velvyslanec-
tví, Fotolab Česká republika, Fotolab
Slovenská republika, Velvyslanectví
České republiky v Kyjevě Ukrajina,
administrativní objekty Jalta Ukraji-
na, Mosbissnisbank Petrohrad Ruská
federace, Promstrojbank Petrohrad
Ruská federace atd.

Společnost ELEK®, s.r.o. je od ro-
ku 2001 zařazena do certifikace mo-
delu zabezpečování jakosti podle no-
rem ISO řady 9000 a v letošním roce
by měla tento proces úspěšně dovršit.

ELEK®, s.r.o.
Ďáblická 92/49, 182 00, Praha 8
tel.: 283 910 467–8, 283 910 758
fax: 283 910 469
e-mail: info@elek.cz, www.elek.cz

Dnes ELEK®, s.r.o.
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HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 768

tel.: 283 910 644, 233 376 452, linka 141
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz

http://www.planetarium.cz

PROGRAM na KVĚTEN 2004
Otevírací doba: 

Po 10–12, 18–21, Čt 10–12, 21–23, Pá 10–12, 
Ne 14–16.
Út 4. 5. 20.45–0.15 úplné zatmění Měsíce.
Pá 21. 5. 13.15–15.00 zákryt Venuše Měsícem.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné 
a cestopisné v pondělí od 18.30:
3. 5. Ing. Václav Přibáň: Zatmění Slunce, 

Měsíce a příbuzné úkazy
10. 5. Mgr. Karel Wolf: Maroko - perla 

severní Afriky

24. 5. doc. RNDr. Vladimír Karas, CSc.: 
Černé díry - objekty se silnou gravitací.
FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30:
15. 5. Hledání harmonie světa, APOLLO 9
31. 5. APOLLO 10, APOLLO 11
POZOROVÁNÍ OBLOHY - dalekohledy
Po 10–12, Čt 10–12, 21–23, Pá 10–12, Ne 14–16,
Út 4. 5. 20.45–0.15, Pá 21. 5. 13.15–15.00
Vzhledem k očekávané jasné kometě budou aktuál-
ně přidány další termíny od 10. 5.
Denní obloha: 
Slunce - povrch se skvrnami
Venuše - za dobrých podmínek 
Noční obloha:
Měsíc - od 1. 5. do 3. 5. a od 22. 5. do 31. 5.
Venuše, Mars, Saturn - v první polovině května
Jupiter - po celý květen kometa Q4 NEAT - od 10. 5.

Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy - po celý měsíc
Hvězdokupy, mlhoviny - za bezměsíčných večerů

Podmínkou
úspěšného
pozorování je
pokud možno
jasná ob-
loha, při
nepřízni-
vém počasí
(zataženo)
se koná pro-
mítání filmů,
spojené s pro-
hlídkou přístro-
jového vybavení
hvězdárny.



Trvalá nabídka sociálních 
služeb Diakonie v Ďáblicích
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Ďáblický zpravodaj vydává Městská část Praha–Ďáblice. Adresa redakce: Květnová 553/52,
182 00 Praha 8–Ďáblice. Tel. 283 910 723–724, fax: 283 910 721, e-mail: podatelna@dablice.cz.
Registrováno pod číslem MÚ – 63/91. Redakce: Ing. Jan Kolář, RNDr. Martin Smrček, Tereza
Adámková, Vlastimil Fouček. Zlom: Michal Beran, tel. 603 480 292. Tisk: DENOC, s.r.o. 

Uzávěrka květnového čísla pro příspěvky i inzerci bude 23. dubna 2004. 
4. číslo vychází 7. května 2004. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

◆ Osobní jednání o individuálních po-
třebách těch, kteří hledají pomoc
◆ Poskytování služby či pomoci jedno-
rázově, krátkodobě i dlouhodobě
Co nabízíme:
◆ Pomoc při zajištění základních život-
ních potřeb - například:

- pomoc při hygieně
- donáška a podání jídla
- nákupy
- pomoc při udržování domácnosti
- asistence

◆ Dovoz a doprovod k lékaři, na pedi-

kůru, ke kadeřníkovi atd.
◆ Podávání obědů v jídelně Diakonie
◆ Zapůjčení kompenzačních pomůcek

- toaletní židle
- invalidní vozík
- chodítka
- francouzské hole
- polohovací postele
BLIŽŠÍ INFORMACE POSKYT-

NEME OSOBNĚ V KANCELÁŘI
DIAKONIE V OBECNÍM DOMĚ,
NEBO NA TELEFONU 283 910 424
V DOBĚ OD 8 DO 16 HODIN.

Zahradnické služby
Antonín Růžička, fa. Taxus

Jaro 2004: výhodné ceny na prořez a kácení ovocných stromů
a okrasných stromů, výškové práce

◆ zakládání a údržba zahrad a parků
◆ drobné stavební a zemní práce
◆ výsadba stromů a keřů
◆ návrhy a projekty sadových úprav
◆ výškové práce, kácení a průklest stromů
◆ komplexní smluvní údržba
◆ poradenská činnost
◆ aranžování interiérů (suché a živé rostliny)

Sídlo firmy: Stará Boleslav, 5. května 367
Provozovna: Praha 8 - Ďáblice

Telefon 606 848 898, 737 588 811, fax 286 856 868
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Nabízíme k pronájmu
přízemní místnost 
se zvláštním vchodem

v Ďáblické ulici 
(asi 12 m2) - nebytový
prostor. Vhodné jako

sklad, příp. malá dílna pro
drobné podnikání 

(čistý provoz).

Informace na tel.
čísle 283 882 285.
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RRRReeeessssttttaaaauuuurrrraaaacccceeee    KKKKvvvvěěěěttttnnnnoooovvvváááá
OZNAMUJE

otevření nové pobočky sázkové kanceláře

TIPSPORT
VELKOPLOŠNÁ PROJEKCE
SPORTOVNÍCH PŘENOSŮ

Informace na tel: 283 910 760 nebo 608 877 903
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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(Placená inzerce)

Nebaví Vás žehlení?
Firma Růže je tu pro Vás

Prádlo odvezeme,vyžehlíme a přivezeme

kontakt: tel.: 283 910 898
mob. 603 843 131

fa.Ruze@seznam.cz
Martin Nováček, Kučerové 124/4

REALITNÍ KANCELÁŘ
ĎÁBLICE

prodá Vaši nemovitost
v obci s bezkonkurečně

nízkou provizí.

Tel. 283 910 917 
776 259 557

Návštěvní doba:
7.30–9.00 Po, Út, Čt, Pá
a 17.00–19.00 Po, Út, Čt
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LDT Plecháček připravuje na Šumavě (31. 7.–14. 8.) 
letní tábor s tématicky zaměřenou celotáborovou hrou. 

Ubytování ve srubech a stanech s podsadou, 
jídlo 5x denně. Cena 3400 Kč.

Petr Sedlák, t.: 721 982 932, www.plechacek.cz

Velká archeologická expedice
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ NA DUBEN AŽ ČERVEN 2004

Kontejnery v obci
Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů v Městské

části Praha – Ďáblice v 1. pololetí roku 2004
Určené termíny: 2. a 3. dubna 2004 (pátek a sobota)

14. a 15. května 2004 (pátek a sobota)
Kontejnery budou přistaveny na obvyklých stanovištích:

● na Koníčkově Náměstí ● v ulici Leginářů ● v ulici Na Terase ●
v ulici Květnová (v zálivu komunikace před č. p. 448)

● na novém stanovišti v ulici Na Blatech
Mobilní sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v těchto termínech:

27. 4. 2004 (úterý), 27. 7. 2004 (úterý), 26. 10. 2004 (úterý)
Sběrové vozidlo bude zastavovat v těchto místech:

● křižovatka ul. Hřenská – Květnová (zástávka BUS) 16.30–16.50 hod.
● křižovatka ul. Šenovská – U Spojů 17.00–17.20 hod. 

● ulice U Prefy 17.30–17.50 ● křižovatka ul. Kostelecká – Legionářů
(parkoviště) 18.00–18.20

Nebezpečné odpady odevzdávejte výhradně obsluze sběrového vozidla!
Ing Hana Králíková, referát životního prostředí

Komise, pořadatel Termín Akce Poznámka
Diakonie duben „Mexiko“ pokračování výstavy fotografií
Sportovní červen Den dětí termín bude upřesněn
Sociální květen Jarní výlet seniorů termín bude upřesněn v místním rozhlase

Školská a kulturní 5. – 6. 4. Příjem kraslic a ostatních v ZŠ paní učitelka Jelínková
velikonočních výrobků v MŠ všechny paní učitelky

13.–23. 4. Velikonoční výstava denně 11–17 hod. v ZŠ (chodba k ŠD)

22. 4. Colegium Cantantium v 18.00 sál ZŠ koncert ženského 
pěveckého sboru s klavír. doprovodem 

29. 4. Bobby Houda v 18.00 sál ZŠ koncert písničkáře B.H.

30. 4. Čarodějnice 17.30 U Holců zažehnutí ohně, 
vystoupení šermířů, ohňostroj

13. 5. Kašlu na lásku 19.00 v sále školy promítání filmu
5. 6. Den dětí 10.00 na prostranství za ZŠ

Základní škola 3.–13. 5. 3. A, B, 5. a 6. tř. škola v přírodě Bedřichov Jizer. hory
13.–23. 5. 1., 2. a 4. tř. škola v přírodě Bedřichov Jizer. hory
23. 5.–2. 6. 7., 8. a 9. tř. škola v přírodě Bedřichov Jizer. hory
24. 5.–3. 6. mateřská škola škola v přírodě Pec pod Sněžkou

18. 6. běh T. Foxe 16.30 v Ďáblickém lesoparku 
ve spolupráci s ŠKK, SK a KŽP


