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Ďáblice se rozrůstají…
výstavbě moderní infrastruktury: dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, rozvodu plynu, telefonizace, modernizaci veřejného osvětlení i místního rozhlasu, a konečně výstavbě celoplošné sítě nových komunikací
a chodníků včetně veřejné zeleně.
Takto se v podstatě podařilo výrazným způsobem nejen modernizovat
celou obec, ale současně vytvořit základní nezbytné technické předpoklady pro její rozvoj jak novou výstav-

počet obyvatel obce v rozsahu, který
by nenarušil dosavadní charakter života obce a při tom kromě jiného
umožnil zvýšit poptávku po chybějících (protože nerentabilních) služ-

Nově zrekonstruovaný
pavilon Mateřské školky
V květnu proběhne kolaudace nově
zrekonstruovaného pavilonu MŠ, tentokráte v barvě zelené.
Dle platných směrnic je zřizovatel
školských zařízení, u nás městská
část, povinen s ročním předstihem požádat Ministerstvo školství o navýšení
kapacity pro zařízení, které bude připraveno pojmout více dětí od 1. 9.
dalšího školního roku. V našem případě bude Mateřská školka schopná díky nové přístavbě přivítat od letošního září až 110 dětí. Jak zápis do MŠ
signalizuje, shoduje se počet hlášených dětí s možnou kapacitou.
Samozřejmě nelze zůstat jen u vylepšení a ozdravění pavilonů, ale je
nutné podobně konat i v pavilonu
hospodářského zázemí, především
však v kuchyni, která by měla v blízké budoucnosti plně vyhovovat evropským standardům.
Po předběžném průzkumu se uká-

zalo, že tato část školky volá po okamžitém řešení. V současné době se
zpracovává projekt na tuto akci, přičemž hrubý odhad předpokládaných
nákladů převyšuje 5 mil. Kč.
Naše MČ požádala Magistrát hl. m.
Prahy o účelovou dotaci a hledají se
další možnosti k získání finančních
prostředků.
V každém případě máme v plánu
zrealizovat rekonstrukci nejpozději
příští rok.
Danuše Ševčíková, starostka

Foto: J. Kolář

bou ve staré zástavbě, tak pro soustředěnou výstavbu rodinných domů „na
zelené louce“ s napojováním na stávající a dále rozšiřované inženýrské
sítě. Bylo to v plném souladu s dalším
navazujícím koncepčním záměrem
samosprávy – totiž postupně zvýšit

bách. Tomu také plně odpovídají cíle
schválené Urbanistické studie Ďáblice
a s tím souvisejících zásad regulace
a uspořádání daného území.
Pokračování na straně 2.
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Foto: J. Kolář

Je to patrné téměř na prvý pohled
i při náhodných procházkách naší obcí. Dokumentují to nejen rekonstrukce stávajících a dostavba nových domů ve staré zástavbě, ale zejména
s různou intenzitou probíhající výstavba zcela nových jakoby „satelitních“ obytných čtvrtí Ďáblic.
Je to celkem logický důsledek novodobého rozvoje naší obce po roce
1990. Jeho začátek byl předznamenán
nejednoduchým zrušením dřívějších
záměrů výstavby
rozsáhlého panelákového sídliště pro
zaměstnance býv.
podniku Avia Čakovice a následným
rozhodnutím samosprávy zachovat dominující zástavbu
rodinnými domy.
Stojí za připomenutí, že na začátku
devadesátých
let
platil v Ďáblicích
v podstatě zákaz
stavby nových rodinných domů, protože chyběla rozhodující městská infrastruktura, především pak splašková
kanalizace. Proto také téměř celé poslední desetiletí dvacátého století bylo
v naší obci věnováno – při nedocenitelné trpělivosti všech našich spoluobčanů – právě komplexní celoplošné
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Ing. Jiřího Myslivce, radního
■ V zastupitelstvu jste, jestli se nepletu, již
podruhé, a podruhé i jako radní. Dalo by se říci,
že v současné době jsou v zastupitelstvu dvě skupiny, zastávající odlišná stanoviska. Máte pocit,
že diskuse, které se díky tomu vedou, jsou ku
prospěchu věci? Že se dochází k lepším rozhodnutím, než v minulém volebním období?
V zastupitelstvu jsem podruhé, do rady jsem po
obakrát nastoupil až v průběhu volebního období.
V minulém období jak členové rady, tak zastupitelstvo si byli názorově bližší. Současné zastupitelstvo je názorově rozmanitější. Myslím si, že počáteční jednoznačné rozdělení na dvě skupiny je už
mnohem volnější a začínají se projevovat samostatné názory na řešení jednotlivých problémů. Mně
osobně nevadí, když má někdo odlišný názor, je-li
ovšem přístupný racionální debatě. Více se mi nelíbí, že si někteří noví zastupitelé přisvojují věci, které už tu byly nebo probíhaly. Někdy samozřejmě
odlišné názory donutí všechny k hlubšímu poznání
problému a souvislostí, trvá to pak déle a rozhodnutí se mohou oddalovat.

Pokud se ovšem jedná víc emotivně než rozumo- u Prefy lední hokej, in-line hokej a další, na hřišti
vě, nevyřeší se vůbec nic. Myslím, že je lepší méně U Holců nohejbal, tenis, skateboard a tenisové hřišmluvit a více konat.
tě v Kokořínské. Plánuje se obnovit pískové hřiště
U Prefy a uvést do života školní kroužek cvičení
■ Jste předsedou sportovní komise. Myslíte si, dětí. Já nevidím nedostatek v možnostech, ale v neže mají Ďábličtí občané, a to jak dospělí, tak dě- zájmu hlavně rodičů o sportování dětí a hlavně
ti, dostatečné možnosti sportovního vyžití v ob- v ochotě se dětem - a to nejen svým - věnovat, naci? V jednom z předchozích rozhovorů si jeden př. vedením kroužků.
zastupitel stěžoval na nedostatek sportovišť
Volání některých zastupitelů po obecné přístupv Ďáblicích. Máte také pocit, že zde prostor pro nosti hřišť je možné jen tam, kde nejde nic rozbít
aktivní využití volného času chybí?
(asfaltová hřiště ), proto je zavřené hřiště u ZŠ.
Jelikož pro dostatečnost možností není žádná míMožnosti pro turistiku a jízdu na kole vyplývají
ra, je hodnocení vždy subjektivní a ten, kdo zde nez výhodné polohy Ďáblic.
má svůj oblíbený sport, bude méně spokojený.
Udělejme si inventuru možností: jediný organi■ Máte nějaký svůj osobní cíl, co se práce
zovaný sport v Ďáblicích je kopaná, fotbalový oddíl
má v soutěži čtyři družstva: A a B dospělých, do- v zastupitelstvu týče? Něco, co byste rád prosarost a přípravku a umožňuje vyžití členů oddílu. dil, čeho dosáhl?
Přesvědčit spoluobčany, že Ďáblice jsou výjiOstatní aktivity jsou neorganizované, volně přístupné. V tělocvičně ZŠ se provozuje sálová kopaná, mečně pěkné místo k bydlení a že stojí za trochu
volejbal, stolní tenis ( školní kroužek ), v Obecním námahy je ještě vylepšit.
domě cvičení dospělých a stolní tenis, na hřišti
Ptala se Tereza Adámková
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Zpráva z jednání
Rady MČ Praha Ďáblice
Z programu 30. a 31. jednání
Rady MČ Praha – Ďáblice vybíráme pro informaci občanů některé
nejdůležitější body, které byly projednány:
Rada:
● Souhlasila s návrhem SÚ HMP
č. U0202 a č. U0215 na změnu
územního plánu v lokalitě Pod Hájem v k. ú. Ďáblice .
● Zamítla s přihlédnutím k celkové
dotaci od MČ na rok 2004 a ke kladnému hospodářskému výsledku ZŠ za
rok 2003 žádost ředitelky ZŠ Mgr.
Bulirschové o refundaci mzdových
prostředků na lyžařský výcvikový
kurz pro instruktory a vychovatelky.
● Doporučila zadat zpracování
projektu na rekonstrukci hospodářského zázemí a kuchyně v MŠ a to
projektové kanceláři arch. Gronwaldt. Samotná stavební akce bude
případně zahájena v prázdninových
měsících, pokud bude MČ přidělena
včas dotace na kapitolu školství.
● Zamítla žádost paní Soukupové
o umístění betonových nádob před čp.
77/1 v ul. Ke kinu. Rada po projedná-

ní a po konzultaci této žádosti ve stavební komisi rozhodla, že umístění
betonových nádob nepovažuje za
vhodné, neboť by došlo k zúžení šířky
chodníku pod 150 cm a tak by nebyla
dodržena příslušná vyhláška.
● Schválila poskytnutí finančního
daru hudebnímu sdružení Ďáblík ve
výši 20 000 Kč na podporu a rozvoj
jeho činnosti.
● Schválila poskytnutí finančního
daru ve výši 20 000 Kč pro turisticko
- tábornický oddíl Bonaj Amikoj. Finanční prostředky budou využity na
přípravu a provoz dětského letního
tábora.
● Souhlasila s úplatným převodem
pozemků p. č. 305/1 a p. č. 305/61
v k. ú. Ďáblice, které jsou začleněny
do areálu Policie ČR - správy Hl. m.
Prahy v Praze 8–Ďáblicích z vlastnictví MČ Praha – Ďáblice do majetku MV Policie ČR - správa Hl. m.
Prahy se sídlem Bartolomějská 7,
Praha 1, a to za cenu dle znaleckého
posudku č. 371-0129/04 ve výši
1 528 340 Kč.
Zpracoval tajemník ÚMČ

Ďáblice se rozrůstají…
Pokračování ze strany 1.
Jen pro ilustraci pár čísel:
● počet obyvatel
v roce 1999 - 2049 osob
v roce 2010 - 5127 osob
● počet rodinných domů
v roce 1999 - 630 objektů
v roce 2010 - 1166 objektů
Samozřejmě tyto a další údaje pro
cílový rok 2010 jsou záměry, jejichž
skutečné naplnění je pochopitelně odvislé od celé řady různě se uplatňujících faktorů. Skutečností však zůstává
např. již probíhající nárůst počtu obyvatel Ďáblic: v roce 1999 to bylo

2049, k 31. 12. 2003 však již 2331
osob, tedy nárůst o 282 osob. Zvlášť
potěšující je nárůst počtu žáků základní a mateřské školy: ve školním
roce 1999/2000 to bylo 229 žáků,
v roce 2003/04 však již 287 žáků!
Z uvedeného je více než zřejmé, že
v posledních létech se práce ďáblické
samosprávy musela a nadále trvale
musí orientovat právě na úkoly a problémy, které se samotným postupným
rozvojem naší obce souvisejí. Doklady toho jsou kolem nás, stačí se rozhlížet po obci.
Ing. Jan Kolář

www.dablice.com
ZDRAVOTNÍ PÉČE

Důležité sdělení
Vážení spoluobčané,
přibližuje se můj odchod do důchodu,který plánuji od ledna 2005. Protože bych chtěla zachovat pokračování péče
o vás bez výpadků, pracuje již v tomto roce se mnou v ordinaci moje kolegyně MUDr. Kateřina Auzká, která má plnou
kvalifikaci a certifikáty od lékařské komory k práci praktického lékaře pro dospělé. Naše současná spolupráce Vám má
umožnit seznámit se s Dr. Auzkou, poznat, že náš styl práce
je stejný a není důvod k obavám ze změn v personálním obsazení ordinace praktického lékaře v Ďáblicích. Předpokládám, že i po této výměně od ledna 2005 Vás budu v rámci občasné výpomoci
Dr. Auzké ještě dále vídat.
Dr. Soukupová

Milí budoucí pacienti,
jmenuji se Kateřina Auzká a je mi 35 let. S manželem
a jedenáctiletou dcerou bydlím ve vesnici, vzdálené asi 30
minut jízdy automobilem od Ďáblic. Dosud pracuji v ordinaci praktického lékaře ve Fakultní Thomayerově nemocnici
v Praze. Těším se, že budu moci vykonávat tuto práci ve své
vlastní soukromé ordinaci. Hodlám respektovat dosud zavedené zvyklosti vedení ordinace a využívat rady mé předchůdkyně Dr. Soukupové. Doufám, že velmi dobré vztahy
mezi praktickým lékařem a pacienty, které jsem měla možnost za svého dosavadního působení v ordinaci Dr Soukupové poznat, přetrvají i v dalších letech a bude to mým hlavním cílem.
Dr. Auzká

Zpráva z 8. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice,
konaného 23. března 2004, kde projednalo a schválilo 8 bodů programu:
● Upravený rozpočet MČ Praha - Ďáblice pro rok 2004, dle přílohy, která je
k nahlédnutí na úřadu MČ.
● Zprávu k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha – Ďáblice k 31. 12.
2003 ve znění, uvedeném v příloze č. 1, která je k nahlédnutí na úřadu MČ.
● Přidělení bytu manželům Davidovi a Miluši Královcovým v bytovém domě MHMP (sídliště Černý most).
● Převod pozemku p. č.1078/2 v k. ú. Ďáblice o výměře 22 m2 z majetku,
svěřeného MČ Praha – Ďáblice, do vlastnictví pí. Ireny Fabiánové za účelem
vybudování bezbariérového vchodu do čp. 376/9 za cenu ve výši 1660 Kč za
m2, což je cena daná platnou cenovou mapou pro tuto lokalitu, a současně souhlasilo se splátkovým kalendářem na celkovou cenu.
● Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Praha 8–Ďáblice za rok 2003 ve
výši 193 604,09 Kč takto: 20% - 38 720,82 Kč příděl do fondu odměn , 80% 154 883,27 Kč příděl do rezervního fondu a ponechání nevyčerpaného
příspěvku od MČ Praha – Ďáblice za rok 2003 ve výši 54 385,37 Kč Základní
škole, U Parkánu 11/17.
● Poskytnutí finančního daru Mysliveckému sdružení Ďáblice ve výši
20 000 Kč, který bude využit především na podporu zájmové činnosti a aktivit
dětí a mládeže a na materiální zabezpečení činnosti.
● Pronájem části pozemku p. č. 135/1 o výměře 95 m2 firmě PATRIA
COMPANY s.r.o., Hornická 13, Ústí nad Labem na manipulační plochu před
skladem textilního zboží na pozemku p. č. 35/2.
● Poskytnutí finančního daru ve výši 200 000 Kč pro TJ Ďáblice - oddíl kopané, který bude využit na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže
Zpracoval tajemník ÚMČ

Co si můžeme nového přečíst
V naší místní knihovně přibyly
od února do dubna 2004 tyto knižní
přírůstky:
Austenová J. - Emma
Beckham D. – Jak to vidím já
Besserová M. – Soukromý život
Bonhardová N. – Tanec Rabů
Bonhardová N. – Selský mor
Bonhardová N. – Polyxena
Brown S. – V šachu
Cartland B. – Vladařská pompa
Cole M. – Hanebná kráska
Connoly J. – Mizerové
Cricaton M. – Proud času
Doherty P. - Domina
Dolinsky B. – Jezerní lásky Drake s. - Christina
Fast H. – Samantha
Forsyth – F. - Mstitel
Frechtes J. – Zlatá rybka
Haran E. – Sluncem spálená země
Hart Dyk T. – Mraky nad rájem
Hassel s. - Gestapo
Hubáček M. – Odsouzená loď
Jakoby B. – Most k nesmrtelnosti
Jakešová P. D. – Vraždy podle návodu
King S. – Z buicku 8

King S. – Všechno je definitivní
Legátová K. – Želary
Legátová K. – Jozova Hanule
Longinová H. – Sorry Mary
Marshall M. – Slamáci
Newman S. – Prokletý rod
Parker D. S. – Hitlerova ofenzíva
Roberts N. – Poslední přípitek
Rohál R. – Lesk a bída
Rohál R. – Vzlety a pády
Rowlandová L. J. – Samurajova žena
Quick A. – Galantní pomsta
Satinský J. – Momentálně jsem mrtvý, zavolejte později
Sheldon M. – Karty osudu
Schmidt P. – Třetí milénium
Small B. – Ty jediný
Sommerová O. – O čem ženy nesní 3
Sparrov M. – Příhody venkovského lékaře
Steel D. – Správná volba
Townsendová S. – Inkognito
Vinklář J. – Pokus o kus pravdy
Yeskov K. – Poslední pán prstenů
Yorkeová M. – Tajemství zahrady
Ivana Midlochová, knihovnice

ZAMYŠLENÍ

Jak na to?

Pozornější čtenáři našeho Ďáblického zpravodaje – a přesvědčil jsem se,
že oni skutečně mezi námi jsou – si jistě všimli v dubnovém čísle, že stálá
nabídka sociálních služeb DIAKONIE
(na poslední straně) je nově doplněna
– a bude tomu tak ještě po řadu dalších
měsíců - logem Evropské unie a textem: Projekt je spolufinancován ze
zdrojů EU Phare. O věcném obsahu
tohoto stručného textu není třeba přemýšlet. Je jasný! Při tom si však současně vůbec nejsem jist, jestli se někdo
zamyslel nad tím, co to vlastně obnáší
získat takovou zahraniční pomoc. Pro
někoho snad to není ani tak moc důležité – ale já bych se přesto rád právě
na tomto příkladě zamyslel nad tím, co
má v dané souvislosti širší platnost.
Víme všichni, že je nejsnazší hořekovat nad nedostatkem peněz na tu či
onu činnost (charitativní, sociální, ale
i kulturní, sportovní, zájmovou či ji-

nou), případně složit ruce v klín, když
se nedaří potřebné peníze získat. Oč
chvályhodnější je naopak neustávající
snaha zkoušet znovu a nově nejrůznější
cesty a metody, jak potřebné zdroje získat či aspoň nějak rozhojnit. Vůbec to
není snadné z českých zdrojů, dosáhnout na pomoc v rámci Evropské unie
je bezpochyby ještě náročnější. Jedinou
či aspoň nejdůležitější cestou k úspěchu
pak bezesporu je systematická, cílevědomá a odborně erudovaná snaha přesvědčovat pečlivě zpracovanými projekty či podrobnými záměry ty organizace či ta místa, která o možnostech financování nebo obecně o přidělování
grantů rozhodují. Samozřejmě, ne
všechno bývá úspěšné – ale právě vytrvalost v tomto směru může být či dokonce bývá korunována úspěchem. Příklad ďáblické DIAKONIE je v tomto
směru nezpochybnitelným příkladem!
Jan Kolář
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CO NEVÍTE O NAŠICH FIRMÁCH

Sodexho společné stravování a služby s.r.o.
o hlavní přestávce v podobě sortimentu
oplatek a jiných cukrovinek, které si
mohou sami zakoupit. Doplňkový prodej je pouze okrajový, tím je nabídka
poskytovaných služeb komplexnější.
Rovněž jsme schopni po předběžné domluvě zorganizovat jakoukoli společenskou i větší rodinnou akci.
Na provozovně máme k dispozici
další čtyři výhradně ženské pracovní
síly, šéfkuchařku, pokladní a dvě pomocné síly, které se pečlivě starají
o žaludky Vašich dětí. Ráda bych jim
touto cestou poděkovala za jejich profesionálně odváděnou práci, především pak šéfkuchařce paní Marii Petříkovové, která je opravdovým mistrem svého oboru.
Obědy se platí hotově přímo v kanceláři v prostorách jídelny a platby
jsou zapisovány do žákovských knížek, aby rodiče měli možnost kontroly.
Každý strávník má svůj vlastní účet,
na který se mu platba poté připíše, a ze
kterého čerpá pomocí magnetického

Foto: autorka (3x)

Společnost Sodexho společné
stravování a služby s.r.o. patří do
přední světové skupiny Sodexho Alliance, která poskytuje multiservisní
služby od správy objektů až po specializované služby pro zaměstnance
a návštěvníky těchto objektů. Francouzská společnost Sodexho byla založena v roce 1966 v Marseille
a v současné době již působí v 23 900
provozních místech 76 zemí světa
a dosahuje obratu 12,5 miliardy .
Sodexho působí na českém trhu od
roku 1992 a je jedním z lídrů na trhu
stravovacích služeb. Poskytuje služby
průmyslovým a obchodním společnostem, školám, nemocnicím, armádě.
O dva roky později vstoupila na trh
další společnost skupiny Sodexho
Pass ČR, a.s., která poskytuje stravovací poukazy a karty na služby. Od roku 1998 působí na Slovensku Sodexho spoločné stravovanie a služby s.r.o.
Společnost Sodexho působí na základě výběrového řízení již od roku
2000 též v naší ďáblické Základní
škole, kde nabízíme převážně služby,

které se týkají stravování. Jelikož
jsem již několikrát měla možnost vyslechnout názor, že tato firma do našeho provozu jídlo pouze dováží, musím konstatovat, že tomu tak samozřejmě není. Ve školní jídelně denně
vaříme dvě meny; jedná se převážně
o jídla klasické české kuchyně, ale
pro zpestření jídelníčku zařazujeme
i jídla světových kuchyní a jiné speciality. Dbáme bedlivě na to, že
i v těchto případech musí být jídlo
z důvodů přísné hygienické kontroly
přizpůsobeno stravování pro děti
a odpovídat platným normám.
S vedením Základní školy máme
uzavřenou smlouvu o poskytování
služeb. Kapacita kuchyně je zde maximálně využita, vaříme cca 300 jídel
denně. Toho jsme docílili výrobou
a prodejem jídel dalším třem smluvním partnerům. Jde o obdobné základní a mateřské školy, které však
o skladbě jídelníčku rozhodují samy.
Jsou to školy se zahraničním zastoupením a školy soukromé, ve kterých
se mimo jiné stravují například děti
diplomatů. Přestože jde o poměrně
náročnou klientelu, jsou s našimi
službami spokojeni.
V naší provozovně mají možnost se
stravovat i důchodci (35 Kč/menu) a jiné osoby (38 Kč/menu), které nás mohou ve škole za tímto účelem navštívit
ve vyhrazených hodinách. Výběr jídel
je možný na místě. V prostorách jídelny nabízíme dětem též občerstvení

čipu za každý odebraný oběd. Dle svého uvážení si pak děti tímto objednávkovým systémem zajistí stravu na následující den (max. na 1 týden). Tento
způsob je velmi ekonomický už proto,
že jsme tak schopni operativně měnit
počet vařených porcí ze dne na den.
Ceny obědů jsou pro děti 1.–4. třídy
19 Kč a 20 Kč pro žáky 5.–9. třídy.
Cenově jsme tedy srovnatelní i s dalšími jídelnami, které jsou provozovány
samotnými základními školami.
Tento školní rok mimo jiné u nás
našly také dočasný „azyl“ děti školkové (1 třída) a to z důvodu rekonstrukce naší ďáblické mateřské školky. Pro ně se ceny obědů pohybují
v cenových relacích 22 Kč a 26 Kč
a to podle druhu stravování: celodenně (2 svačiny a oběd) nebo pouze do
oběda (včetně jedné svačiny). Pro
všechny děti je ve škole zajištěn po
celý den pitný režim.
Naším největším a zároveň nejnesnadnějším úkolem je pro nás i do budoucna pouze spokojený klient, ač jde
v převážné většině o děti.
Drtinová Zdeňka

(Placená inzerce)
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Foto: M. Smrček (4x)

Velikonoční výstava kraslic
Velikonoce máme za sebou a i velikonoční výstava ve škole končí.
V loňském roce bylo soutěžících více,
ale na kvalitě výrobků to nebylo poznat. Největší radost nám udělal kočárek z vajíčka, který by mohl i symbolizovat letošní výstavu – je ještě
v plenkách a zúčastnily se hlavně děti
s jiskrou, nápadem a šikovnýma
rukama. Doufejme, že z nich vyroste
generace, která by
mohla udržet pravé
velikonoční zvyky.
V soutěži o nejhezčí kraslice si
všichni své ceny právem zaslouží. Jen
ještě potřebují nás
starší.
Maminky
a babičky, ukažte jim
jak na to! Přineste
i vy kraslice pro
radost do soutěže
a třeba i napište jak
velikonoce prožíváte.
Aby ani tatínkové
a dědové nezaháleliumíte plést pomláz-

ky? Naučte to děti a zašlete alespoň
jeden výrobek na ukázku či pro radost
s návodem, jak koledovat i s koledou,
která získá nejvíce úspěchu. Pojďte
s námi do toho, ať za rok jsou Velikonoce ještě krásnější o výstavu s Vaším výrobkem. Naše školská a kulturní komise Vám za to slíbí, že budete
včas informováni o výstavě příští.
Za ŠKK Zdenka Tačovská

Kulturní akce
Akce školské a kulturní komise
proběhly v minulém měsíci v duchu
větší návštěvnosti Vás – občanů Ďáblic. Jásali jsme dokonce dvakrát, když
nám nestačila sedadla v sále a museli
jsme přidávat židle. Poprvé jste nás
potěšili 20. března při pohádce a podruhé ve čtvrtek 25. března při promítání filmu Piráti z Karibiku. Vaše
účast pro nás byla velkým dárkem
a oceněním.

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 ČERVEN 2004
Otevírací doba:
Po 18–21, Čt 17–19, Pá 10–12, Ne 14–16
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné
a cestopisné v pondělí od 18.30:
7. 6. ing. Jiří Burdych: Tel Aviv a Jerusalém křižovatka dějin
21. 6. Petr Adámek: Zajímavé úkazy a objekty
letní oblohy.

FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30:
14. 6. APOLLO 12, APOLLO 14
28. 6. APOLLO 15, APOLLO 16
POZOROVÁNÍ OBLOHY - dalekohledy
Čt 17–19, Pá 10–12, Ne 14–16
Vzhledem k očekávané jasné kometě budou
aktuálně přidány další termíny od 10. 5.
Denní obloha:
Slunce - povrch se skvrnami
Venuše - koncem června za dobrých podmínek
Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno jasná obloha, při nepříznivém počasí (zataženo)
se koná promítání filmů, spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

Nebylo ani divu, že Vás přilákala
hraná pohádka o Kašpárkovi a zakleté
princezně v podání Činoherní skupiny
Praha. Děti od příchodu Kašpárka ani
nedutaly a držely palce všem hodným
a statečným postavám, aby princeznu
vysvobodily. A jak to dopadlo-? Hádejte! Jen Vám prozradíme, že děti odcházely s úsměvem a s radostí v očích.
Přijďte příště , ať to také vidíte!Za ŠKK Zdenka Tačovská
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Pozvánka do botanické
zahrady v Tróji
otevře široké veřejnosti letos v červnu. Již nyní však zájemci mohou na
objednávku skleník navštívit. Geograficky členěná expozice exotické flóry
je rozdělená do tří odlišných biotopů:
polopoušť – „horká a suchá“ expozice
nabízí pohled do pouštního a stepního
prostředí Austrálie, Mexika a Guatemaly. Další část skleníku nás zavede
do tropických nížinných deštných lesů – po procházce skalní štolou se návštěvník octne ve skleněném tunelu
pod hladinou tropického jezera. Po

Foto: autorka (3x)

Zima, jak se zdá, je už definitivně
za námi. Příroda se probouzí po dlouhém spánku a okolo nás se všechno
zelená a kvete. Obdivovat jarní květiny a rostliny můžete také v Pražské
botanické zahradě v Tróji.
Na mírných svazích mezi Bohnicemi a Trójou se rozkládá na zhruba 52
ha plochy Pražská botanická zahrada.
V současné době je otevřena hlavní
expozice, která se rozkládá asi na 4
ha. Můžete zde kromě mnoha exemplářů kvetoucích rostlin najít také Japonskou zahrádku nebo expozici věnovanou flóře Turecka a Středozemí.
Botanická zahrada je tradičně nejkrásnější na jaře, především kvůli množství kvetoucích rostlin, které zdobí záhony mezi pískovými cestičkami
hlavní expozice. K botanické zahradě
navíc patří také Vinice Sv. Kláry s kaplí, odkud se návštěvníkům naskýtá
krásný pohled přes řeku na Prahu.
Mezi dlouhodobé projekty Zahrady, které přitahují pozornost veřejnosti, bezesporu patří obrovský skleník
Fata morgana, který vznikl pod strmým, jižně orientovaným svahem
pod Bohnickým sídlištěm. Skleník je
unikátní a Pražská botanická zahrada
v Tróji se jeho stavbou zařadila k několika málo botanickým zahradám na
světě, které mají „chlazenou“ expozici. 130 metrů dlouhá a 17 metrů široká „housenka“ přilepená ke svahu, se

prohlídce podvodního světa se vrátí
do skleníku a stezka ho zavede do
deštných lesů jižní a střední Ameriky.
Procházka mezi rostlinami z Tichomořských ostrovů je zakončena unikátní expozicí z Asie – sbírkou vietnamských orchidejí, která v Evropě
nemá obdoby. Poslední část skleníku
je nejmenší, ale ne nejméně zajímavá.
Chlazená expozice představuje biotop

horského mlžného lesa v tropickém
a subtropickém pásu. V uměle udržované teplotě 12–18 stupňů Celsia zde
najdete vegetaci z andských horských
hřbetů nebo sbírku rostlin z nejvyšší
hory ostrova Borneo.
Ale skleník není jediným lákadlem
botanické zahrady. V brzké době plánuje zahrada propojit spodní část
(hlavní expozice) s horní částí zahrady, kde se v současné době nachází
zásobní zahrada. Možnost nahlédnout
do těchto zatím veřejnosti nepřístupných prostor budou mít návštěvníci
třetí a čtvrtý květnový víkend, kdy
budou tyto expozice zpřístupněny
v rámci výstavy kvetoucích pivoněk
(15.-16. 5., 22. - 23. 5.). V týdnu 8. –
16. 5. bude v botanické zahradě probíhat už tradiční výstava japonských
bonsají s bohatým doprovodným programem (viz internetové stránky pražské botanické zahrady www.botgarden.cz). Od 16. do 31. května můžete
navštívit výstavu netřesků a 27. května v 16 hodin se můžete připojit k tematické procházce „Seznamte se
s botanickou zahradou“, zaměřené na
kvetoucí dřeviny a japonskou zahradu. Botanická zahrada pro své návštěvníky připravuje bohatý program
prakticky na každý víkend. Přijďte se
i vy pokochat jarem v celé jeho kráse
do Pražské botanické zahrady v Tróji.
Tereza Adámková

Foto: archiv

Běh Terryho Foxe
poprvé v Ďáblicích
Slyšeli jste už někdy o Terry Foxovi? Příběh tohoto mladého Kanaďana
začal v roce 1979, když mu bylo 18
let. Tehdy se dozvěděl, že kvůli rakovině kostí mu bude nad kolenem amputována noha. Během léčení v nemocnici Terry poznal spoustu bolesti
a zoufalství jiných pacientů s touto
zákeřnou nemocí. Existoval jediný
způsob, jak je jejich utrpení zbavit –
najít na rakovinu lék. A protože fondy
na výzkum rakoviny byly nedostatečné, rozhodl se Terry pomoci.
Jeho plánem bylo přeběhnout Kanadu od jednoho pobřeží ke druhému
a cestou vyzvat každého Kanaďana,
aby věnoval jeden dolar na výzkum
rakoviny – výsledná suma měla dosáhnout 24 milionů dolarů. Svůj běh
Terry nazval Maratonem naděje.
Po intenzivní přípravě se Terry vydal napříč Kanadou. 12. dubna 1980
ponořil svoji protézu do vod Atlantského oceánu a vydal se směrem na
západ. Maraton naděje započal.
Za 143 dní absolvoval 5565 km při
denní dávce v délce maratonské tratě,
tj. 42 km. Maraton naděje však nedokončil. 1.září 1980, za půlí naplánované cesty, musel svůj běh přerušit.
Rakovina se rozšířila do plic. 24.
června 1981, měsíc před 23. narozeninami, rakovina Terryho přemohla.
Zákeřná choroba však nedokázala zastavit lavinu, kterou Terry Fox uvedl
do pohybu.
13. září 1981 se v Kanadě uskutečnil první běh pod Terryho jménem.

Po celé zemi se běhu zúčastnilo více
než 300 000 Kanaďanů, kteří vybrali
3,5 milionu dolarů. Tato nádherná
myšlenka se rychle rozšířila a nyní se
Běh Terryho Foxe pořádá v desítkách
zemí světa, má statisíce účastníků
a shromáždí se obrovské množství finančních prostředků.
Od roku 1993 se k této nádherné
myšlence hlásí i Praha. V roce 1995
se v organizaci Běhu T. Foxe k Praze
přidalo dalších 5 měst. V letošním roce bude běh organizován dokonce na
200 místech naší republiky. Jedním
z těchto míst budou letos poprvé
i Ďáblice.
Terry Fox svým hrdinským výkonem přiměl tisíce sportovců a organizátorů k obrovské aktivitě
v boji proti zákeřné chorobě. I vy
můžete přispět svojí účastí v tomto
boji, který, jak všichni doufáme, bude pro nás lidstvo jednou vítězný.
Prosím, přijďte nás podpořit v pátek 18. června 2004 do Ďáblického
háje. Start běhu je v 16.30 hodin v Malém areálu
u rybníčka. Běh je nesoutěžní a bez omezení věkových kategorií. Trať můžete
absolvovat jakýmkoliv způsobem –
chůzí, během, joggingem, na kole,
s kočárkem, se
psem…..
podle
vlastních sil a chuti.

V roce 1998 se uskutečnilo celkem
112 běhů. Tímto počtem běhů se Česká republika dostala na 1. místo v mezinárodním srovnání, které si uchovala
po několik dalších let. Jak se zařadí
Ďáblice mezi dalších 7 míst v Praze,
záleží pouze na vás.
Moc se na vás všechny těšíme
a předem děkujeme za účast a přízeň,
kterou nám , jak pevně věříme, budete
věnovat.
Jana Jelínková, učitelka ZŠ
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Jarní petrklíč 2004
Pěvecký kroužek sborového zpěvu
ZŠ U Parkánu existuje již dva roky.
Svými vystoupeními a pěknými písničkami udělaly děti radost už mnoha ďáblickým
posluchačům.
Letos v březnu jsme
se s naším repertoárem
lidových písní zúčastnili 17. ročníku soutěže
mladých
hudebníků
„Jarní petrklíč 2004“.
Konkurence byla samozřejmě veliká,
neboť se do soutěže přihlásilo mnoho
pěveckých sborů z celé Prahy i ostatních částí ČR (např. z Plzně, Neratovic, Liberce, atd.). Na medaile náš výkon nestačil, ale děti z naší školy zaz-

pívaly moc dobře. Byly odměněny
bouřlivým potleskem přítomných
v sále a poděkováním poroty za pěkný výkon. Mezi posluchači
bylo i několik rodičů a prarodičů, kteří nám přišli
držet palce. S doprovodem dětí do Prahy 4 –
Nuslí a zpět nám pomohla paní Vladařová, za což
jí velmi děkujeme. Škoda, že
naše snažení nemohly posílit
všechny děti ze souboru. Tato akce pro nás byla dobrou zkušeností
a také pěkným výletem s mnoha veselými zážitky.
Jarmila Myslivcová,
vedoucí pěveckého sboru
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Poděkování a pozvánka
Tentokrát „Ze školních lavic“ jen stručně. Především bych ráda poděkovala paní učitelce Myslivcové i celému pěveckému sboru za úspěšnou
reprezentaci školy na soutěži „Jarní petrklíč 2004“. Jsem moc ráda, že se
vystoupení dětem povedlo a do školy se vrátily spokojené. Rovněž bych
chtěla poděkovat paní Vladařové jak za pomoc s pedagogickým dozorem,
tak za krásný dárek, který všem dětem za jejich vystoupení poslala. Rozzářené oči malých zpěváčků byly jistě odměnou i paní Myslivcové.
Zároveň si dovoluji pozvat všechny rodiče, prarodiče i ostatní občany
Ďáblic na vystoupení našeho souboru a to na 25. 5. 2004 v 18.00 hodin do
sálu školy. Přijďte se podívat, uvidíte, že odměna byla opravdu zasloužená.
Ráda bych poděkovala také panu Sevrukovi a členům orchestru Ďáblík,
který připravil krásné dopoledne pro děti ve školce i pro 1. stupeň základní školy. Vystoupení všech bylo přímo profesionální a mohutný potlesk,
který zněl sálem školy, byl tou nejlepší odměnou pro všechny účinkující.
Rovněž Ďáblík připravuje vystoupení pro veřejnost. O jeho termínu budeme včas informovat.
Milada Bulirschová, ředitelka školy

Dovolujeme si pozvat děti Základní školy v Praze-Ďáblicích
na

PŘÁTELSKÉ ODPOLEDNE S MYSLIVCI
do mysliveckého zařízení v Ďáblicích
a to v neděli 30. května 2004 ve 14.00 hodin.
●

Na programu:
myslivecké povídání ● soutěže o ceny
● sokolníci ● opékání buřtů

Občerstvení zajištěno
Předpokládané ukončení do 18.00 hodin.
Vítání jsou i rodiče a známí.

Na shledanou se těší ĎÁBLIČTÍ MYSLIVCI

(Placená inzerce)
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SPORT V ĎÁBLICÍCH

Sportovní možnosti v Ďáblicích
Víte, kde můžete v Ďáblicích provozovat svůj oblíbený sport?

Kopaná – travnaté hřiště a tréninkové škvárové hřiště v Kokořínské ulici
(přístupné jen pro členy družstev: muži A, B, dorost, přípravka)
Tenis – dva antukové kurty v Kokořínské
Cvičení – pro ženy aerobic, kalanetika, zdravotní cvičení – vše v Obecním domě
Skateboard – skatepark U Holců
Stolní tenis – školní kroužek v tělocvičně, dva stoly v Obecním domě
Odbíjená – jedenkrát týdně v tělocvičně
Hokej – hřiště U Prefy, v zimě lední hokej, v létě in-line hokej a hokejbal
Squash – čtyři kurty v „sokolovně“ (sál za hospodou na Růžku)
Pěší a cykloturistika – možnosti výletů do Ďáblického háje,
Čimického háje, Draháňská rokle a další
Sportovní komise v současné době
připravila také koncepci rozšiřování
sportovišť v Ďáblicích. Mezi jinými je
plánována přístavba kabin a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti a rozšíření tréninkového hřiště. V ulici
U Prefy se uvažuje o rekonstrukci pískového hřiště a o jeho úpravě pro volejbal a malou kopanou. Na Koníčkově náměstí by se mohly objevit branky na kopanou a betonový stůl na
ping-pong. Také v oblasti Na Blatech
by mohlo být vybudováno alespoň
univerzální pískové hřiště. Připravuje
se cvičení pro školní děti a také přesun cvičení pro ženy z Obecního domu do tělocvičny ZŠ, především
z prostorových důvodů. V horizontu

několika let se uvažuje i o zbudování
dalších kurtů, nejlépe s umělým povrchem a s možností zimního provozu
v nafukovací hale.

Využití tělocvičny ZŠ
Sportovní komise mne požádala,
abych stručně zhodnotila využití tělocvičny naší školy. Lze říci, že je
využita plně. V dopoledních a odpoledních hodinách především pro výuku, činnost školní družiny, práci
kroužků a v letošním školním roce ji
navštěvují i žáčci 3. oddělení MŠ.
Pro veřejnost je tělocvična pronajímána od pondělí do čtvrtka
(16.00–21.00 hod.). Trénují zde 3
skupiny fotbalistů (žáci místního
fotbalového klubu navíc ještě v pátek odpoledne), 5 skupin volejbalis-

Co nám ale přinese
budoucnost v řádu
několika měsíců?
Na květen je plánován turnaj v nohejbale na hřišti U Holců, první červnový den bude tradičně věnován
dětem – sportovní komise připravuje
dětský den, plný zábavy, sportu a závodění. Na červen je připraven i turnaj ve squashi pro žáky ZŠ a turnaj
v kopané pro přípravku.
Sportovní komise

tů, 2 skupiny házenkářů a 2 skupiny
ping-pongu. Navíc se zde několikrát
v roce o víkendech konají turnaje
v ping-pongu či v sálové kopané.
Zájemců o pronájem je ovšem
mnohem více, ale opravdu nelze
uspokojit všechny. Již nyní máme
písemné objednávky na pronájmy
v příští školním roce. Jsme opravdu
rádi, že je o sport a tedy i o pronájem tělocvičny takový zájem.
Milada Bulirschová,
ředitelka školy

NOVÉ KOLEM NÁS

Nová trafostanice PRE v ulici U parkánu.

Foto: J. Kolář (4x)

Dva zpomalovací kovové příčné pásy na vozovce v ulici Květnová před Mateřskou školou.

Nově vybudovaný chodník v ulici Ke Kinu (od křižovatky s Ďáblickou).

Další druhý přechod pro chodce v ulici Hřenská (u křižovatky s ulicí Květnovou).
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ NA KVĚTEN AŽ ČERVEN 2004

Termín

Akce

Diakonie

květen
5. 6.
6. 6.
květen
13. 5.
5. 6.
3.–13. 5.
13.–23. 5.
23. 5.–2. 6.
24. 5.–3. 6.
25. 5.

„Mexiko“
Den dětí
Den dětí - pokračování
Jarní výlet seniorů
Kašlu na lásku
Den dětí
3. A, B, 5. a 6. tříd
1., 2. a 4. tříd
7., 8. a 9. tříd
mateřská škola
koncert pěveckého sboru ZŠ

18. 6.

běh Terryho Foxe

Sportovní
Sociální
Školská a kulturní

Základní škola

Poznámka
pokračování výstavy fotografií
15.00 sportovní program se soutěžemi na fotbalovém hřišti
9.00–12.00 sportovní dopoledne na tenisovém hřišti
termín bude upřesněn v místním rozhlase
19.00 v sále školy promítání filmu
10.00 soutěže na prostranství za ZŠ
škola v přírodě Bedřichov Jizerské hory
škola v přírodě Bedřichov Jizerské hory
škola v přírodě Bedřichov Jizerské hory
škola v přírodě Pec pod Sněžkou
18.00 v sále školy
16.30 v Ďáblickém lesoparku ve spolupráci se ŠKK, SK a KŽP

Vážení stavebníci,
oznamujeme Vám, že byla otevřena nová prodejna a objednávková kancelář stavebních hmot
BAUMIT– BAYOSAN v Praze 8–Kobylisích, pod Ďáblickým hájem
(poblíž konečné stanice tramvají, vedle tenisových kurtů).
✔ Plný sortiment stavebních hmot BAUMIT – BAYOSAN, zejména ušlechtilé minerální,
akrylátové, silikátové a silikonové omítky, včetně probarvených, pro fasády i interiéry.
✔ Dále fasádní zateplovací systémy stabil, open a minerál, sanační omítky a stěrky na vlhké zdivo,
injektážní mikroemulze, také běžné malty na omítání a zdění, betonové potěry a stěrky, štuky atd.
✔ V rámci zakázky provádíme zdarma měření vlhkosti zdiva, průzkumy, posudky,
návrhy řešení a finanční rozpočty.

Dopravu zajišťujeme dle dohody, kamionové množství pak zdarma.

(Placená inzerce)

KUPÓN

✁

Co u nás pořídíte?

na
slevu

Na Vaší návštěvu se těší M – SERVIS VESTOR, Petra Bezruče 35a/1686, Praha 8–Kobylisy
Tel./fax: 284 680 604, mobil: 777 324 545, 608 971 263
Provozní doba: Po, St, Pá 8–15.30 hod., Út, Čt 10–19.00 hod., So 8–11.30 hod.

Ceník plošné inzerce

Všimli jste si?

1/1
193 x 277
6 000 Kč
1/2 šířka
193 x 137
3 500 Kč
1/2 výška
95 x 277
3 500 Kč
1/3 šířka
193 x 91
2 500 Kč
1/4 výška
95 x 137
1 800 Kč
1/4 šířka
193 x 67
1 800 Kč
JP
144 x 207
5 000 Kč
od formátu 1/8 a níže platí cena 7 Kč
za 1 mm sloupce (1 sl. = 46 mm)
1/8 výška
46 x 137 7 Kč/1 mm sl.
1/8 šířka
95 x 67 2 sl. - 938 Kč

Kam posílat inzerci?
E-mailem na adresu: brn.m@tiscali.cz
Poštou na adresu: Ďáblický zpravodaj,
Úřad městské části
Praha - Ďáblice,
Květnová 553/52,
182 02 Praha 8
Technické podmínky, tel. 603 480 292
Všechny ceny jsou bez DPH

Trvalá nabídka sociálních
služeb Diakonie v Ďáblicích
◆ Osobní jednání o individuálních po- kůru, ke kadeřníkovi atd.
◆ Podávání obědů v jídelně Diakonie
třebách těch, kteří hledají pomoc
◆ Poskytování služby či pomoci jedno- ◆ Zapůjčení kompenzačních pomůcek
rázově, krátkodobě i dlouhodobě
- toaletní židle
- invalidní vozík
Co nabízíme:
- chodítka
◆ Pomoc při zajištění základních život- francouzské hole
ních potřeb - například:
- polohovací postele
- pomoc při hygieně
BLIŽŠÍ INFORMACE POSKYT- donáška a podání jídla
NEME OSOBNĚ V KANCELÁŘI
- nákupy
DIAKONIE V OBECNÍM DOMĚ,
- pomoc při udržování domácnosti
- asistence
NEBO NA TELEFONU 283 910 424
◆ Dovoz a doprovod k lékaři, na pedi- V DOBĚ OD 8 DO 16 HODIN.

Foto: J. Kolář

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU PHARE
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.com.
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.

Nové vodorovné dopravní značení v celé ulici Hřenská od Ďáblické po
Uzávěrka červnového čísla pro příspěvky i inzerci bude 24. května 2004.
Šenovskou
5. číslo vychází 4. června 2004. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Milada Bulirschová

Komise, pořadatel

