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Dětská hřiště v Ďáblicích

Řada obcí a měst v minulosti často
živelně budovala dětská hřiště, která
většinou svým vybavením neodpovídají dnešním zákonným požadavkům.
Vybavení a provoz dětských hřišť jsou
v současné době dány normou ČSN
EN 1176, odpovídající standardu bezpečnosti na evropských dětských hřištích. Norma pro vybavení a provoz
dětských hřišť stanoví požadavky tak,
aby dítě bylo při hře chráněno před
nebezpečím, které nemusí být schopno samo předvídat a které snižují riziko úrazu či bolesti na minimum.

hovuje pro hry dětí – vjezd vozidel
PRE a.s. k trafostanici a dopravní
obslužnost dvou sousedních nemovitostí, která byla v minulosti legálně
povolena přes tento pozemek.
Schválený materiál doporučuje jednání s vlastníky pozemků pro obnovení hřiště Na Blatech a pamatuje i na
perspektivní řešení sportovišť v lokalitách severně od ulice K Lomu
a v ulici Statkové v souladu s Územním plánem.

Důležité je připomenout, že inovací
hřišť vše nekončí. Přijatý materiál pamatuje i na průběžnou, provozní
a roční kontrolu stavu hřišť, dále na
jejich údržbu a úklid.
Věřme, že nemalé prostředky, které
bude nutno v roce 2005 do dětských
hřišť a sportovišť investovat, se zúročí
ve spokojenosti našich dětí a jejich
rodičů.
Ing. Jaroslav Černý
místostarosta

Foto: J. Kolář (2x)

Nové vybavení hřiště U Holců.

Zastupitelstvo naší MČ se problematikou dětských hřišť a sportovišť
zabývalo na svém veřejném zasedání
dne 30. 9. 2004. Podkladem pro rozhodnutí byla hodnotící zpráva o stavu
dětských hřišť a sportovišť v Ďáblicích a z ní vyplývající návrh opatření
ke zlepšení stavu. Hodnotící zpráva
vznikla z názorů některých členů zastupitelstva, kteří cítili, že s rostoucí
výstavbou Ďáblic je nutno se zabývat
nejen výstavbou nových hřišť pro děti, ale že je nutno i u stávajících hřišť
provést všechna nezbytná opatření
k dodržení výše citované evropské
normy.
Je potěšující, že zastupitelstvo sdílí
názor, že přes finanční náročnost není
nutné počet stávajících hřišť a sportovišť zredukovat, ale naopak, že je
třeba hledat nové vhodné lokality na
jejich zřízení, zvláště pak v nově
vznikajících zástavbách. Můžeme
tedy počítat s tím, že v roce 2005 dojde k zásadní výměně herních prvků
a k dalším úpravám (oplocení, lavičky
aj.) na stávajících dětských hřištích
v ulici Na Znělci, na Koníčkově náměstí, v ulicích Osinalické, Kostelecké a v nové lokalitě v ulici K Lomu
(pod hřbitovem). Zastupitelstvo doporučilo utlumit rozvoj hřiště v ulici
Chřibské, protože bezpečnostně nevy-

Skateboard má nové místo.

3 OTÁZKY PRO...

vedení redakce Ďáblického zpravodaje

■ Tuto pravidelnou rubriku postupně naplňovalo všech patnáct zastupitelů naší Městské
části Praha–Ďáblice a dále tajemník Úřadu. Využiji této příležitosti a zeptám se na další
orientaci této rubriky?
Příštím 10. číslem
Zpravodaje uzavřeme první polovinu stávajícího volebního období. Proto plánujeme poslední letošní rozhovor věnovat souhrnnému bilancování uplynulých
dvou let.
Od nového ročníku 2005 bychom rádi postupně věnovali
tento prostor našeho časopisu těm
občanům a občankám Ďáblic, kteří
by mohli svými pohledy a názory přispět k dalšímu zkvalitnění našeho
společného života v Ďáblicích. Nebude to snadné – ale přece jen překonáváním překážek lze se dostávat dopředu
Foto: autor
a dál! Pokusíme se o to!

■ Obsah každého čísla Zpravodaje a jeho tematické zaměření závisí na rozsahu spolupracovníků a jejich aktivitách. Jste
v tomto směru spokojen se současným stavem?
Spokojeni být nemůžeme, i když skoro dvacítka vydaných čísel
Zpravodaje je dokladem pozvolna se rozšiřujícího tematického zaměření a tudíž i okruhu spolupracovníků.
Nejsme spokojeni se současným stavem, protože se nám
dosud nepodařilo vybudovat
potřebnou zpětnou vazbu čtenářů Zpravodaje na naši redakci,
která by signalizovala jejich názory na obsah a aktuálnost Zpravodaje a jeho hlavní příspěvky, která by nám napověděla něco o tom,
v jakém rozsahu je vlastně Zpravodaj čten, případně jak jsou využívány publikované informace, jak je

hodnocena grafická úprava a fotografická dokumentace časopisu atd. V tomto směru bychom rádi
apelovali na všechny, kteří chtějí a mají co říct
(přesněji napsat), aby neváhali a spojili se s redakcí.
■ Poslední otázka zpravidla směřuje do
budoucnosti. Kromě již uvedeného – jaké jsou
v tomto směru plány vedení redakce pro rok 2005?
Všichni kolem sebe vidíme, jak se Ďáblice
poměrně rychle rozrůstají, ale zatím jsme se problémy, s tím souvisejícími – zejména starostmi nových občanů Ďáblic – příliš nezabývali. I zde nám
chybí potřebné kontakty, které by nás orientovaly
potřebným směrem.
Více než rok pravidelně zařazujeme rubriku Co
nevíte o našich firmách? Přiznám se, že není vždy
jednoduché najít vhodnou ďáblickou firmu, službu či
podnikatele, o nichž bychom mohli napsat. Souvisí
to v neposlední řadě s tím, že chybí jakýkoliv registr
těchto provozoven. Velmi bychom proto přivítali,
kdyby se sami podnikatelé, které jsme ještě v tomto
směru neoslovili, rovněž redakci ozvali a umožnili
nám – a tudíž i občanům Ďáblic – rozšířit širší povědomost o zdejších podnikatelských aktivitách.
Ptal se a odpovídal Jan Kolář
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Zpráva z 10. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice

konaného 30. září 2004, kde
projednalo a schválilo 11 hlavních
bodů programu:
● Schválilo rozpočtové opatření č.
2 (září 2004) k rozpočtu MČ Praha Ďáblice na rok 2004.
● Souhlasilo s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě, uzavřené dne 4. 10.
2000 o nájmu nebytových prostor mezi MČ Praha–Ďáblice a Trivisem soukromou veřejnoprávní akademií
a vyšší odbornou školou s.r.o., a to
opět na dobu určitou do 31. 8. 2006
s tím, že pokud zápis do MŠ v roce
2005 vykáže zvýšený zájem o přijetí
dětí, bude TRIVIS vypovězen z nájmu jednoho pavilonu ke 30. 6. 2005.
● Schválilo prodej částí pozemků p.
č. 608/1 a 608/2 v k. ú. Ďáblice o celkové výměře, která bude určena geometrickým plánem (cca 1475 m2), Ing.
Miroslavu Špinarovi: Lang & Špinar,
arch. ateliér, Slovenská 6, 101 00 Praha 10, za prodejní cenu za 1 m2 prodávaného pozemku ve výši 3150 Kč.
● Schválilo kritéria pro vyplácení
příspěvku za ozdravné pobyty dětí
v přírodě v roce 2005 (která jsou podrobně popsána v samostatném příspěvku pana místostarosty Černého
v tomto čísle Zpravodaje).
● Schválilo hodnotící zprávu o stavu dětských hřišť a sportovišť v MČ
a navržená opatření ke zlepšení stavu
a finanční požadavky pro zřízení
a provoz dětských hřišť a sportovišť
v roce 2005.
● Schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 587/36
v k. ú. Ďáblice o výměře 876 m2
z vlastnictví MČ Praha–Ďáblice do
majetku Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, a to za podmínek,
daných ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní, kterou obě strany uzavřely
v roce 2003.
● Schválilo uzavření dohody mezi
MČ Praha–Ďáblice a obcí Radonice
o společném užívání Jednotky požární

ochrany Ďáblice s tím, že dle této dohody se bude obec Radonice podílet
na provozních nákladech JPO Ďáblice
ročním finančním příspěvkem ve výši
40 Kč/za obyvatele.
● Vzalo na vědomí rezignaci Stanislava Cíchy na funkci předsedy kontrolního výboru.
● Vydalo své stanovisko k předmětné stavbě č. 519 Silniční okruh
Suchdol–Březiněves (dočasný a trvalý zábor pozemků) pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, ve kterém souhlasí
jako vlastník pozemků: s dočasným
záborem částí pozemků p. č. 1604
(290 m2) - ostatní komunikace, p. č.
1644/1 (55 m2) - trvalý travnatý
porost, p. č. 1641 (67 m2) - neplodná
půda, p. č. 1615/1 (331 m2) - ostatní
komunikace a s trvalým záborem části pozemku p. č. 1615/1 (271 m2) ostatní komunikace a to za podmínek
stanoveného nájemného v souladu
s cenovým předpisem MF ČR, platným v době uzavření nájemních
smluv na pozemku v dočasném záboru a za kupní cenu, stanovenou v souladu s cenovým předpisem MF ČR
o oceňování staveb pozemků a trvalých porostů, platným v době uzavření kupní smlouvy a současně požaduje, aby v podmínkách pro územní rozhodnutí byl zabudován požadavek
MČ Praha–Ďáblice na řešení protihlukových bariér, zvláště pak v blízkosti
obydlených části.
● Schválilo názvy pro nově vzniklé
ulice v lokalitě „Nové Ďáblice I.“.
Podrobnosti jsou uvedeny v samostatném příspěvku v tomto čísle Zpravodaje.
● Souhlasilo s přechodem vlastnického práva k pozemku parc. č. 1572
k. ú. Dolní Chabry o výměře 1401 m2,
označené jako ostatní plocha – způsob využití ostatní komunikace (ulice
Počeradská), z MČ Praha–Ďáblice na
MČ Dolní Chabry.
Zpracoval tajemník ÚMČ

ZAMYŠLENÍ

Foto: autor

Dívejme se kolem sebe

Neuplynulo ani pár dní od instalací
ochranných sítí, které mají zajistit
bezpečnost sportování na doplněném
hřišti U Holců, a už „zapracovali“ neúnavní kazisvětové na jejich poškozování. Jak dlouho asi sítě vydrží a co
potom budeme nacházet zničené?
Asi nemáme dostatečně otevřené
oči, když procházíme Ďáblicemi.

Určitě by si někdo musel všimnout
spreyerských „projevů“ zřejmě nově
dorostlých pouličních vandalů, jimiž
hyzdí a poškozují v rostoucí míře
nejen veřejné, ale nově i soukromé
objekty. V každém případě by to
měl být aktuální úkol pro hlídky
Městské policie v naší městské části.
J. K.

O čem se radí radní
Z programu 40. jednání Rady
MČ Praha–Ďáblice vybíráme pro
informaci občanů některé nejdůležitější body, které byly projednány.
Rada:
● Souhlasila s předloženým návrhem rozpočtového opatření č. 2 na
rok 2004.
● Navrhla Magistrátu HMP na
základě podkladů sociální komise
přidělit 9 bytů z kvóty HMP těmto
ďáblickým žadatelům: Jitka Rambousková, Kornélie Werthaimová,
Jan Ševid, Tomáš Zavadil, Kateřina
Vodáková, Helena Hanzlová, Jan
Růžička, Jana Kacovská, Lucie
Novotná.
● Souhlasila s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor, uzavřené mezi MČ Praha Ďáblice a TRIVISEM - soukromou
veřejnoprávní akademií a vyšší
odbornou školou s.r.o., a to opět na
dobu určitou do 31. 8. 2006 s tím, že
pokud zápis do MŠ v roce 2005

vykáže zvýšený zájem o přijetí dětí
bude Trivis vypovězen z nájmu jednoho pavilonu ke 30. 6. 2005.
● Vzala na vědomí výsledek
výběrového řízení na prodej části
pozemku p. č. 608/1 a p. č. 608/2,
které řádně proběhlo dne 2. 9. 2004
a uložila tajemníkovi předložit tento
návrh zastupitelstvu k rozhodnutí.
● Vzala na vědomí hodnotící
zprávu o stavu dětských hřišť a sportovišť v MČ a navržená opatření ke
zlepšení stavu a uložila zástupci
starosty předložit výše uvedený
materiál k projednání na nejbližším
zasedání zastupitelstva.
● Vzala na vědomí návrh kritérií
pro vyplácení příspěvku za ozdravné
pobyty dětí v přírodě v roce 2005
(včetně variantního řešení bodu 5
kriterií) a uložila zástupci starosty
předložit výše uvedený materiál
k projednání na nejbližším zasedání
zastupitelstva.
Zpracoval tajemník ÚMČ

Příspěvky pro ozdravné
pobyty dětí v roce v 2005
Zastupitelstvo MČ se dne 30. 9.
2004 na svém veřejném zasedání
zabývalo i stanovením podmínek pro
školy v přírodě a další ozdravné
pobyty dětí v roce 2005.
V projednávaném materiálu byla
prezentována stanoviska komisí –
školské a kulturní, sociální a bytové,
stanovisko vedení ZŠ U Parkánu 11
a MŠ Kučerové 26 a připomínky
finančního odboru ÚMČ Praha–Ďáblice. Celá záležitost byla předjednána
i s MČ Praha–Březiněves.
Nejvíce diskutovaným problémem
byla otázka trvalého bydliště dětí,

které navštěvují ZŠ U Parkánu a MŠ
Kučerové. Řada těchto dětí, přestože
navštěvuje ďáblické školy, má trvalé
bydliště jiné než v Ďáblicích.
Po delší diskuzi zastupitelstvo přijalo kompromisní řešení, které bylo
zapracováno do schválených kriterií.
Hlavní změny oproti letošnímu roku
spočívají ve zvýšení příspěvku na
4000 Kč na dítě a ve stanovení věkové hranice 5 až 15 let.
Konkrétní kritéria pro vyplácení
příspěvku jsou připojena níže.
Ing. JaroslavČerný
místostarosta

Městská část Praha–Ďáblice

Kritéria pro vyplácení příspěvku
za ozdravné pobyty dětí v roce 2005

1/ Na základě usnesení zastupitelstva Městské části Praha–Ďáblice
č. 096/04/ZMČ ze dne 30. 9. 2004
budou v roce 2005 městskou částí
vypláceny příspěvky na kolektivní
ozdravné pobyty, tj. školy v přírodě
a lyžařské výcvikové kurzy dětem
ve věku 5 až 15 let, které mají trvalý pobyt v Ďáblicích.
Pokud se z důvodů specifické zdravotní indikace nemůže dítě společného ozdravného pobytu zúčastnit, je
možno na základě předložených dokladů zvážit poskytnutí příspěvku
i na individuální ozdravný pobyt.
Oprávněnost požadavku a doporučení
pro vyplacení příspěvku posuzuje
školská a kulturní komise a komise
sociální.
2/ Při ozdravném pobytu, organizovaném MŠ Kučerové 26, lze výjimečně zohlednit i účast dětí nižšího věku
než 5 let.
3/ Výše příspěvku se stanovuje na
4000 Kč/dítě. Tato částka může být
čerpána jednorázově nebo po částech
během kalendářního roku.
4/ Děti, které mají trvalý pobyt
v Ďáblicích a navštěvují jinou než ZŠ
U Parkánu 11 a MŠ Kučerové 26,
mohou o poskytnutí příspěvku na

ozdravný pobyt požádat prostřednictvím svých rodičů za předpokladu, že
poskytnou potřebná potvrzení ze své
školy (doklad o absolvování ozdravného pobytu a jeho úhradě).
5/ Dětem, docházejícím do ZŠ
U Parkánu 11 a MŠ Kučerové 26,
bude příspěvek poskytnut prostřednictvím ZŠ hromadně tak, že ředitelka ZŠ předá finančnímu odboru
ÚMČ po začátku školního roku
2004/2005 seznam dětí, které se
zúčastní školy v přírodě. ÚMČ dle
evidence obyvatelstva ověří trvalé
bydliště dětí a případné rozpory
nahlásí ředitelce ZŠ, která tuto skutečnost projedná s rodiči dětí. Dětem,
které nejsou k trvalému pobytu
v Ďáblicích hlášeny, nebude příspěvek poskytnut s tím, že je možno
použít ustanovení bodu 7/.
6/ Finanční odbor ÚMČ vede evidenci vyplácených příspěvků, ověřuje
trvalé bydliště a garantuje nepřečerpání stanoveného limitu na dítě v kalendářním roce.
7/ Nesplnění kriteria trvalého pobytu lze zohlednit na základě žádosti
rodičů dětí. Prominutí schvaluje RMČ
na základě doporučení komise školské a kulturní a komise sociální.
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CO NEVÍTE O NAŠICH FIRMÁCH

Dnes Ben’s club RELAX
židli, umožní navodit uvolnění a odstranit únavu během krátké doby),
☞ chiromasáž obličeje (masáž obličejové a vlasové části hlavy, spojené
s technikou k uvolnění svalového napětí a kloubních blokád krční páteře)
☞ a další techniky. Jako novinku teď
zavádí ve spolupráci s thajskými masérkami také thajské masáže.
Aktivity pana Nemanského však
zdaleka nekončí u Ďáblického studia.
Spolupracuje především s velkými
pražskými hotely (Corinthia Towers,
Hilton apod.), pro
které
zajišťuje
masérské služby
a fitness trenéry. Kromě pevných kontraktů spolupracuje s mnoha hotely také na telefonní žádost. Nejen řídí svou firmu, ale také
sám masíruje. Má certifikáty z mnoha
oborů, spojených s kulturou těla – trenérské i masérské. Je jedním ze zakládajících členů CATKF - České asociace trenérů kulturistiky a fitness a podílí se na vydávání novin Dr. Trenér
(www.catkf.cz).
Jak sám pan Nemanský říká, cvičení a masáže jsou oblastí, ve které je
stále něco nového k učení. Stejně jako každý jiný obor, i techniky, jak
uvolnit z těla napětí, se vyvíjejí. Vývoj se však často vrací k tradičním
technikám i několik tisíc let starým.
Probíhá množství kurzů a školení,

Názvy nových ulic
v Ďáblicích

kde se vyučují nové
i tradiční techniky.
Petr Nemanský absolvoval řadu seminářů a kurzů na
FTVS v Praze a na
několika podobně
sportovně - zdravotně zaměřených školách, další u mistra
Borise Tichanovského,
poměrně
známého ruského
léčitele.
Prozradil mi rovněž, že se chystají
do své nabídky zařadit masáž horkými
lávovými kameny.
Masáž
spočívá
v přikládání 53 horkých lávových kamenů na různá místa
lidského těla. Přikládání teplých nebo drahých kamenů
na tělo bylo používáno jako léčebný
prostředek už asijskými a jihoamerickými kmeny několik
tisíc let před naším
letopočtem. Lávové
kameny, přikládané
na energetická centra lidského těla, pomáhají
odstranit
únavu a stres.
Partnerka pana Nemanského, Hana
Hamplová, bývalá veslařka české reprezentace, se kromě masírování zabývá také fyzioterapií. Pracovala jako
rehabilitační sestra, masérka a fyzioterapeutka fitnesscentra v Hotelu Corinthia Towers (bývalý hotel Forum)
Foto: J. Kolář

Již několik let nabízí v Ďáblicích
své masérské služby Petr Nemanský.
Před rokem si v Kokořínské ulici
otevřel malé masérské studio se soláriem, které mnozí z našich čtenářů jistě znají. Po telefonické dohodě se dá
přijít prakticky kdykoliv jak na solárium tak na masáže. Je samozřejmě také možné objednat si masáž
doma či ve firmě, třeba jako milé překvapení pro
své zaměstnance.
Masérské studio není
velké, ale příjemně zařízené a moderně
vybavené. Je zde
solárium střední
třídy Ergoline
300, tedy v podstatě nejžádanější
typ solária - jak
jsem se dozvěděla od
pana
Nemanského,
který studio vlastní.
Nabídka masáží je široká – kromě
klasických zdravotních a sportovních
masáží nabízí Ben’s club:
☞ čínské masáže (hlavní metodou
jsou masáže bodů a meridiánů, masáže jsou vhodné jako doplňkový rehabilitační a relaxační prostředek),
☞ aromamasáže (masáž pomocí esenciálních olejů),
☞ japonské tlakové masáže SHIATSU (masáž v sedě – jedna z nejefektivnější součásti shiatsu; sled technik,
prováděných na speciální masážní

a teď je na mateřské dovolené. I proto
můžete navštívit Ďáblický Ben’s club
RELAX prakticky kdykoliv.
Další informace a spojení
na internetových stránkách
http://www.catkf.cz/masaze.htm
Tereza Adámková

ÚŘAD MČ

Co znamená trvalý pobyt občana
a zněna trvalého pobytu občana
(informace jsou v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel)

Čilý stavební ruch v lokalitě „Nové Ďáblice I“ (tj. východně od Ďáblické
ulice mezi „akcízem“ a hřbitovem) vyvolal v posledních týdnech potřebu
pojmenovat zde nově vzniklé ulice. Zastupitelstvo naší městské části na
svém veřejném zasedání 30. října 2004 schválilo názvy ulic především
podle názvů měsíců, které tematicky v podstatě navazují na názvy dříve
zvolené – tj. Květnová a Říjnová.
Tak tedy nově budeme mít v Ďáblicích tyto názvy ulic (vyznačené pro
snadnější orientaci v připojeném schematickém obrázku):
➫ čtyři ulice, souběžné s ulicí Ďáblickou od východu směrem západním,
jsou označeny jako Březnová, Červnová, Červencová a Srpnová,
➫ ulice, kolmá k Ďáblické, protínající Srpnovou a navazující na Červencovou jako Zářijová,
➫ ulice, kolmá k Březnové a k Červencové, jako Prosincová;
➫ poslední ulice krajní a uzavírající obytnou lokalitu na straně jihovýchodní je pojmenována odlišně s ohledem na zde v historii situovanou
osadu Markvartice jako Markvartická.
J. K.

Místem trvalého pobytu se rozumí
adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí v místě, kde
má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo
trvalého pobytu, a to v objektu, který
je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
Místem trvalého pobytu občana
v době jeho narození je místo trvalého
pobytu jeho matky, pokud se rodiče
nedohodnou jinak.
Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového
trvalého pobytu. Je – li údaj o místě
trvalého pobytu úředně zrušen, je
místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl
občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.
Při ohlášení změny místa trvalého
pobytu je občan povinen:
- vyplnit a podepsat přihlašovací
tiskopis,
- předložit platný občanský průkaz,
- doložit vlastnictví bytu nebo domu,
nebo doložit oprávněnost užívání
bytu, anebo předložit úředně ověře-

né písemné potvrzení oprávněné
osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové
potvrzení se nevyžaduje v případě,
že oprávněná osoba potvrdí souhlas
na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem
ohlašovny,
- uhradit správní poplatek ve výši 50 Kč.
Za občana mladšího 15 let ohlásí
změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, stejně jako za občana
zbaveného způsobilosti k právním
úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům je omezena.
Za občana může změnu místa
trvalého pobytu ohlásit jím pověřený
zmocněnec na základě ověřené plné
moci.
Občan v případě, že se rozhodl
ukončit trvalý pobyt na území České
republiky, sdělí tuto skutečnost ohlašovně podle místa trvalého pobytu.
Přihlašování k trvalému pobytu
pro Městkou část Praha–Ďáblice se
provádí na Úřadu MČ, Květnová
čp. 553/52, 1. patro, kancelář č. 6.
Anežka Cimbulková,
referent ÚMČ
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Foto: archiv

Senioři poznávali krásy naší země

Co si můžeme
nového přečíst

Foto: autorka (4x)

Koncem září se uskutečnil již pravidelný podzimní výlet za poznáním.
Tentokrát jsme zamířili na severozápad – do velkolepého kláštera v Oseku, na zámek v Duchcově a nejstarších lázní v Čechách – do Teplic.

A co jsme se dozvěděli, co jsme
viděli?
Nejdříve jsme navštívili barokně
přestavěný zámek v Duchcově, který
stojí na místě původní tvrze. K zámku
přiléhá nádherná francouzská zahrada
se sochami od M. B. Brauna. Park byl
později rozšířen v anglickém stylu.
Seznam osobností, které kdy navštívily duchcovský zámek, by byl dlouhý,
leč jedna z nich přece jenom poněkud
„vybočuje z řady“. Jedná se o známého světoběžníka. filozofa a vyhlášeného milovníka Giacomo Casanovu.
V Paříži se s ním seznámil Josef Karel z Valdštejna a Casanovu přivedl
do Duchova, kde ho zaměstnal jako
knihovníka. Zde Casanova žil 13 let
a zde také zemřel. Dnes je na zámku
jediné muzeum G. Casanovy na světě.
Ozdobou města Oseka na úpatí
Krušných hor je nádherný klášter cisterciáků, národní kulturní památka,
založený koncem 12. stol. Slávkem

z Oseka. Klášter plnil po staletí funkci významného střediska kultury
a vzdělanosti. Jádrem rozsáhlého
komplexu budov je konventní chrám
Nanebevzetí P. Marie. Nejcennější
částí celého areálu je kapitulní klášterní síň z doby kolem r. 1240, jeden
z nejstarších projevů rané gotiky
v Čechách. Tady jsme si také prohlédli unikátní kamenný čtecí pult
(pulpit), zapsaný do seznamu památek UNESCO.
Na nejstarší lázně v Čechách – Teplice, s prameny teplé léčivé vody,
známými již v době keltské a římské,
už nám příliš sil nezbylo. Zmrzlí
a promočení jsme stačili město a lázně
jen proběhnout, načerpat trošku sil při
obědě či u kafíčka, a byl čas odjezdu.
Tentokrát nás „vždy pěkné počasí“
trošku zklamalo, ale podle slov účastníků to na dobré náladě a zážitcích
žádné negativní stopy nezanechalo.
Tak to příště zkuste s námi!
PharmDr Jana Bártová
za sociální komisi

V naší místní knihovně přibyly
v září a říjnu 2004 tyto knižní
přírůstky:
Baun Ed Mc. - Dlouho jsme se neviděli
Birkrn G. - Nástrahy kliniky
Brown S. - Silnější než slova
Buschová C. A. - Vražda na vidličku
Cartland B. - Útěk do ráje
Cartland B. - Výbuch lásky
Cook R. - Záchvat
Coulterová C. - Tajemná nevěsta
Davisová L. - Poseidonovo zlato
Deaver J. - Horká noc
Deveraux J. - Holly
Falconer C. - Anastázie
Farrington T. - Mnich z přízemí
Hamel F. - Královna temnot
Hill T. - Kryptogram
Hubáček M. - Bitva u Matapanu
Chase J. H. - Poslání v Benátkách
Chorlton W. - Ledová zóna
Kerrigan J. - Smrt Rommelovi
King S. - Pátá čtvrtina
Kessler L. - Operace Dlouhý skok
Kessler L. - Překvapivý útok
Laure T. - Řezník
Ludlum R. - Matareseův útok
Matesu J. - Královské lásky
Obernannová I. - Matky to chtěj taky
Paterson J. - čtyři slepé myšky
Pawlowská H. - Tři v háji
Pears I. - Scipionův sen
Plaidy J. - Růže bez trnů
Remešová M. - Posel dobrých zpráv
Robertsová N. - Půlnoční zátoka
Silva D. - Zpovědník
Silverberg R. - Síň slávy II.
Stewartová M. - Kouzelník Merlin 1. díl
- Meč krále Artuše 2. díl
- Okouzlený kouzelník 3. díl
Svátek J. - Paměti kata Mydláře
Thibaux J. M. - Sultánka
Vandenberg P. - Nero císař a bůh
Vanier N. - Lovec snů
Ivana Midlochová, knihovnice

Z DOPISU
3. října 2004
Vážení,
rád bych Vás požádal o zařazení mých postřehů
z veřejné schůze zastupitelstva v naší obci do časopisu Ďáblický zpravodaj. Díky.
Zúčastnil jsem se ho 30. 9 .2004, protože mě jako
rodiče zajímal bod, týkající se dětských hřišť. Domníval jsem se, že jdu na schůzi, kde nám rozumní
lidé, zvolení „lidem“, ukáží, jak efektivně a důvěryhodně si počínají při řízení obce. Já naivka!
Dokonce bych řekl, že poté, co jsem si vyslechl
některé slovní projevy, jsem se cítil uražený tím,
jak se chovají ti, kteří mají ve svých rukou osud naší obce. Skutečně mě takové chování uráží. Poučení
pro příští volby je tedy pro mě jasné a část zastupitelstva, sedící nalevo od paní Bártové... No, nevím,

nevím, chtělo by to lepší výkon. Řekl bych, že kromě úporné snahy být za každou cenu v opozici nic
moc nepředvedli. Jen snad to, že na jednání přišli
tak nepřipraveni, že udělat to jejich děti ve škole,
přijdou domů s pětkou. Takové chování mě nepřekvapuje u dámy, se kterou máme už nepříliš radostnou zkušenost z doby jejího působení za okénkem
školní jídelny, ale u ostatních ano. Buď je, upřímně
řečeno, neznám a nebo jsem měl o nich lepší mínění. Ale třeba se pletu, je to jen názor poté, co jsem
vyslechl některé slovní projevy.
Zajímalo by mě, jak dlouho měli někteří materiály, týkající se třeba příspěvku na školu v přírodě,
u sebe. Bylo totiž vidět, že některé údaje slyší poprvé a jen mě zarazila jedna věc. Vůbec jim nepřipadá trapné, když ředitelka školy musela několikrát

opakovat, že potřebné materiály má nejen u sebe
v kanceláři, ale že také už nějakou dobu leží na
MÚ. Že by je nečetli?
Je velká škoda, že to funguje tímto způsobem
a domnívám se, že pokud by byla větší snaha o rozumnou a konstruktivní dohodu, určitě by se nám
v obci vedlo všem lépe. Copak těch problémů nemáme i tak dneska všichni víc než dost?
S pozdravem Martin Smrkovský
Legionářů 735/23 C, 182 00 Praha 8
Redakční poznámka: Všichni zastupitelé obdrželi
podklady pro jednání zastupitelstva minimálně
týden předem. Dále pro upřesnění – po levé straně
paní radní Bártové mají na veřejných zasedáních
zastupitelstva svá pravidelná místa zastupitelé,
zvolení za Volební sdružení Ďáblice občanům.
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SK Ďáblice – kopaná

85

1919 – 2004 (1. pokračování)

Starým, V. Kubíčkem, pokladníkem
Pazourem, svědomitým sekretářem
Rudlou Starým a ostatními, Srbou,
Skalickým, Novákem, Paurem, Římalem, Měchurou, Sládkem, Kuličem
a neúnavným správcem Literou.
Po stránce hospodářské se oddíl nacházel na výši. Hřiště, pronajaté od
ďáblické obce, se nachází uprostřed
obce, pěkně vybavené, opatřené klubovnou a restaurační místností.
Léta 1933–1943 přinesla ďáblickým fotbalistům nejvíce úspěchů,
které vyvrcholily bojem o postup do
divize s bývalým SKEP Praha (Sportovní klub Elektrických podniků).
V tomto klubu tehdy hrála řada
budoucích internacionálů: Zmatlík,
Vejvoda, Morávek, Sláma, Jirásek,
Ryvora a další. Utkání se hrálo na bývalém hřišti ADMIRY VIII u střelnice a skončilo naší porážkou 4 : 2.
Naše mužstvo bylo již v té době
oslabeno o L. Kopka, který už hrál

právě za ADMIRU VIII, kam jej pak
následoval J. Brejcha.
Naše mužstvo bylo tehdá na vynikající úrovni a hrálo většinou v tomto
složení: Zeman, Kopek, Kocík L.,
Brejcha, Čermák A., Janata K., Kocík
Vl., Šváb, Kocík B., Svoboda Al.,
Kučera Ol.. Před tím ještě odešel J.
Mach do Kralup, Míla Hájek a Fr.
Vávra do Praha VIII., B. Kocík do
Branika (tehdy divize) a po návratu
asi za rok do Olomouce a později pak
do ligové Žiliny. Těch výborných fotbalistů, kteří vyšli z ďáblické kolébky,
byla celá řada. A ještě jednu zajímavost měl ďáblický klub. Jádro jeho
mužstva tvoří vlastně dvě rodiny Kocíků a Kučerů. Z prvé hrají v mužstvu
hned tři hráči, z nichž jeden je dokonce kapitánem, a od Kučerů dva hráči.
Na fotografii je nejlepší jedenáctka,
která vybojovala nádherný postup
mezi nejlepší fotbalové amatéry. Psal
se rok 1940. S kyticí v ruce je sekre-

tář oddílu R. Starý. Zleva pak dále
jsou: stojící
• Ladislav Kocík, střední záložník,
stár 26 let, povoláním tesař, vynikající ve hře hlavou,
• Ol. Kučera, získán z Viktorie VIII,
26 let, pro svůj dravý start byl nazýván „Kobylka“,
• Lad. Kopek, pravý obránce, 19 let,
průmyslovák, pro svou milou povahu byl nazýván „Miláček“,
• Jar. Brejcha, levý obránce, 18 let,
soustružník, zvaný „Bejbl“,
• M. Hájek, levá spojka, 18 let,
student, nejlepší střelec,
• V. Kučera, získán z Viktorie VIII,
23 let, zvaný „Otecko“,
• Bed. Kocík, Pravá spojka, osvědčil
se v divizním ABC – Braník, známý
pod jménem „Feder“,
• F. Zeman, brankář, získán z Českých Budějovic, 24 let, truhlář, zvaný „Spona“; před mistrovstvím prohlásil, že pokud nevyhrají I.A–třídu,
zanechá fotbalu,
klečící
• Svoboda, střední útočník a trenér
mužstva, přišel z Admiry VIII, úředník, přezdívka „Žoček“,
• K. Janatka, pravý záložník, 22 let,
zaměstnanec Letova, malá postava
mu vynesla jméno „Šmudla“,
• Vlad. Kocík, levý záložník, 21 let,
byl kapitánem mužstva s přezdívkou
Čužma“.
Mimo hráčů, zachycených na fotografii, se v mužstvu vystřídali: Josef
Šváb, pravé křídlo, dále A. Vysocký
a Fr. Vávra.
Až do doby, kdy se přestal na konci
II. světové války hrát fotbal, jsme se
jako oddíl drželi celkem dobře, ale
v nové osvobozené Československé
republice jsme neudrželi ani I.B –
třídu. Po válce nadšení ďáblických fotbalistů přece jen trochu polevilo. Řada
členů i činovníků odešla do pohraničí,
výkonnost mužstva klesla. A potom...
také mnohé reorganizace soutěží odradily od práce některé činovníky. Přesto zůstali jen ti nejvěrnější. Bylo třeba
hodně lásky, píle, nadšení, opravdového fotbalového zápalu, aby se SK
Ďáblice stal opět významným pražským klubem a bojoval o dobré jméno
své obce i fotbalového klubu.
Jiří Zachariáš, SK Ďáblice
(Pokračování kroniky v 10. čísle
Ďáblického zpravodaje)

Znak klubu v roce 1919

Znak klubu v roce 1939

Znak klubu v roce 1959

V roce 1935 se stal předsedou klubu pan Kopek a řídil jej několik let.
Činovnický kádr v té době byl velmi
široký a pracovitý. Jen namátkou lze
uvést: Fr. Starý, R. Munzar, J. Kasal,
J Bárta, L. Hrdlička, J. Švec, J. Kubů, J. Stolina, B. Novák – dlouholetý
správce hřiště, S. Pešek, A. Pazour,
L. Kocík, J. Kubec st., B. Němec, J.
Přeučil, A. Valta., bratři Křížové
a řada těch dalších, kteří se zasloužili o slávu fotbalu v Ďáblicích. Výborná byla i skladba dorostu i žáků –
tehdy bylo z čeho vybírat. O výchovu mládí se starali Jos. Bára a Lad.
Hrdlička, Ant. Arazím za pomoci
náčelníka B. Kocíka.
Nyní se klub rozrůstá a získává si
respekt i u sousedních velkých soupeřů. A v této době vlastně začíná „zlatý
věk“ ďáblické kopané. Rok od roku se
začíná stále více uplatňovat dobrá
Kocíkova práce s mládeží. Z nové krve ďáblické kopané později vyšla celá
řada vynikajících hráčů. Po pět let
houževnatě bojuje mužstvo SK Ďáblice o postup mezi nejlepší amatéry.
Neubralo to však na chuti a naopak se
zdvojeným úsilím se vrhají do poslední soutěže a umísťují se v Mistrovství
SFŽ (Středočeské fotbalové župy)
v I.B–třídě na prvním místě a získávají tak konečně postup do I.A–třídy.
Tento postup si oddíl vybojoval
s vlastními odchovanci.
Vítězstvím Ďáblic a postupem do
I.A–třídy dostalo se i velmi početného
zastoupení libeňského okrsku v této
třídě, neboť jsme se stali pátým
příslušníkem okrsku v seznamu nejlepších amatérských oddílů.
Vedení oddílu bylo v dobrých
rukou. Osvědčení pracovníci v čele
s předsedou Šimáčkem, přítelem F.

Foto: archiv klubu (4x)

Vítězná jedenáctka z roku 1940.
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Diakonie nejen pro Ďáblice
taková směsice lidí, kteří prošli velkým strádáním, je vyčerpávající a je
naplněn napětím a nečinností. Proto
má velké štěstí ten, který může najít
rozptýlení v tvořivé umělecké či
rukodělné práci a dokonce má příležitost své
dílo vystavit.
Jsme velice potěšeni,
že setkávání s uprchlíky nachází porozumění
u místních občanů
a podporu u zastupitelů
naší městské části, která společně s Magistrátem hl. města Prahy
poskytla finanční prostředky na zajištění dopravy, materiálu i pohoštění.
Sešlo se nás hodně, i chodba byla
zaplněna. Mezi přítomnými byl potěšitelný počet ďáblických občanů.

Druhou tradiční akcí byla sbírka
šatstva a věcí z domácností, kterou
vždy pořádáme na jaře a na podzim.
Je to náročná práce, kterou ale vykonáváme rády. Nacházíme v ní smysl
v pomoci potřebným,
ale i v umožnění nakládat s nepotřebnými věci
rozumně. Složité to je
s manipulací s krabicemi. Tentokrát to bylo
přes 250 krabic a pytlů.
Často s nimi přicházejí
ženy nebo starší občané, kteří nám nemohou
pomoci ve svezení věcí
do místností v suterénu,
kde je potřeba většinu krabic doplnit
a naskládat na sebe. Na naši výzvu
ve Zpravodaji, ve které jsme žádali
o pomoc, nikdo kromě Zdeňka Jelínka nereagoval.

Letos se vernisáže nemohla zúčastnit starostka Danuše Ševčíková, která
nad setkáním převzala záštitu a přítomné pozdravila za představitele
obce PharmDr. Jana Bártová, členka
rady a vedoucí sociální komise.
Rodina z Iráku a jedna žena z Arménie zůstaly v ďáblických rodinách
hostem do příštího dne, protože do
Bělé pod Bezdězem, kde v uprchlickém táboře žijí, večer veřejná doprava
nejezdí. Byla to příležitost k osobním
rozhovorům a hlubšímu pochopení
jejich těžkých osudů.

Chceme poděkovat všem, kteří
přinášeli věci pěkně uložené v krabicích, dokonce i roztříděné (což není
nutné), či na ramínkách z čistírny.
Nemile nás překvapil ten, kdo tři plné pytle šatstva vyložil pouze z auta
na chodník před Obecním domem
a zmizel. Na druhou stranu jsme byly
svědkem toho, že jedna nová občanka Ďáblic ze Skalnické ulice třikrát
vážila cestu pěšky, obtěžkána krabicemi věcí, aby šatstvo neskončilo
v kontejneru.
Lydie Veselá

krát byli našimi hosty uprchlíci z Ruska, Čečenska, Běloruska, Arménie,
Ukrajiny, Moldavska, Iráku, Afganistánu, Dagestánu a Gruzie. Většina
z těchto uprchlíků žije v uprchlickém
Nejprve jsme spolu s pracovníky táboře v Červeném Újezdu. Život
Poradny pro uprchlíky při Českém v táboře, to jsou dlouhé roky čekání,
helsinském výboru již pátým rokem které často končí vyhoštěním zpět do
připravili setkání se žadateli o azyl, země původu. Azyl získá o něco málo
kteří tak měli příležitost předvést své víc než 1% žadatelů. Život v uprchlicvýtvarné a rukodělné výrobky. Tento- kém táboře, kde spolu žije pohromadě

Foto: autorka

Foto: J. Kolář

V měsíci říjnu pracovnice
Diakonie v Ďáblicích
připravily dvě významné akce.

Trvalá nabídka sociálních
služeb Diakonie v Ďáblicích
◆ Osobní jednání o individuálních po-

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Máťa se dnes hrozně těší
do té naší školky.
Budou tam prý kluci, holky
a k obědu vdolky.
Budou si tam pěkně hráti,
potom zpívat písničky,
kamarádit s ním prý budou
kluci i ty holčičky.

Školka

Asi si pak půjdou hajnout
do svých teplých postýlek
a pohádku vyslechnou si,
„Jak si hraje Emílek“.
Když se hezky vyspinkají,
zase si pak půjdou hrát.
Hraní má přec každý rád
i tvůj nový kamarád.
Anička Boučková, III. třída

◆ Podávání obědů v jídelně Diakonie
třebách těch, kteří hledají pomoc
◆ Doprava osob na invalidním vozíku
◆ Poskytování služby či pomoci jednospeciálním autem
rázově, krátkodobě i dlouhodobě
◆ Zapůjčení kompenzačních pomůcek
Co nabízíme:
- toaletní židle
◆ Pomoc při zajištění základních život- invalidní vozík
ních potřeb - například:
- chodítka
- pomoc při hygieně
- francouzské hole
- donáška a podání jídla
BLIŽŠÍ INFORMACE POSKYT- nákupy
NEME OSOBNĚ V KANCELÁŘI
- pomoc při udržování domácnosti
DIAKONIE V OBECNÍM DOMĚ,
- asistence
◆ Dovoz a doprovod k lékaři, na pediků- NEBO NA TELEFONU 283 910 424
V DOBĚ OD 8 DO 16 HODIN.
ru, ke kadeřníkovi atd.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU PHARE
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ NA LISTOPAD A PROSINEC 2004
Komise, pořadatel

Termín
19. 11.–5. 12.
7. 12.–17. 12.
8. 12.
od 17. 12.
20. 11
5. 12.
5. 11.
5. 12.
11. 11.
25. 11.
2. 12.

Diakonie

Sportovní
Sociální

Tabulku sestavila: M. Bulirschová

Školská a kulturní

Základní škola
ve spolupráci s MČ

Akce

Doba a místo konání

prodejní výstava olejomaleb
prodejní výstava keramiky a fotografie
adventní hudební večer
výtvarná výstava
sálová kopaná
vánoční turnaj v ping-pongu
Vítání občánků
posezení se seniory
film Good bye, Lenin!
film Ztraceno v překladu
Mikulášská besídka

9. 12.

vánoční koncert

11. 12.

pohádka pro děti

7. 12.

vánoční swingový koncert

21. 12.

vánoční besídka

19. 11. v 18.00 hod. vernisáž k výstavě v Obecním domě
7. 12. v 18.00 hod. vernisáž k výstavě v Obecním domě
v 18.00 hod. v Obecním domě
výstava prací žáků ZŠ a MŠ v Obecním domě
ve 14.00 hod. v budově ZŠ dorostenci a muži
v 10.00 hod. žáci, ve 14.00 hod. muži v budově ZŠ
v 16.00 hod. v atriu ZŠ
v 10.00 hod. v budově ZŠ
v 18.00 hod. v budově ZŠ
v 18.00 hod. v budově ZŠ
v 17.00 hod. vystoupení souboru Ďáblík v sále ZŠ
v 18.00 hod. v sále školy –vánoční melodie a koledy
v provedení pana učitele Sevruka a jeho přátel
ve 14.00 hod. v sále školy
v 18.00 hod. v sále školy, orchestr Bonus – známé
vánoční melodie z oblasti swingu a dixilendu
v 17.00 hod. v sále školy, besídka žáků 1. st.,
vystoupení pěveckého souboru žáků školy
a Česká beseda v provedení žáků školy

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Sluníčko

Máme rádi slunce,
je to náš kamarád.
Teď víme, jak s ním
máme zacházet,
Už se ho ani trochu
nemusíme bát.
Tak krásné, zlaté a hřejivé,
hlavu má jak míček
a jeho pusa je smějící se pantoflíček.

Je ráno – zlaté vlásky mu jdeme
učesat,
jen kdyby nebylo tak daleko.
Najednou mrkneme a víme, že jen
zdá se nám to
a raději se ještě schováme pod
dekou.
Žáci III. třídy
Báseň k soutěži NIVEA
„Kamarádím se sluncem“

Školní jídelna v Základní škole
Ve školní jídelně Sodexho došlo k 1. září ke změně na pozici manažera
školní jídelny. S bývalou manažerkou paní Drtinovou se naše společnost
dohodla na ukončení spolupráce. Zodpovědnost
za řízení školní jídelny převzala paní Petříkovová, která doposud působila v pozici šéfkuchařky.
Paní Zdeňce Drtinové děkujeme za práci, kterou
pro naši společnost vykonala.
SODEXHO - školní jídelny, s.r.o.
Josef Jaczenko, district manager

Dacia by Renault
Nová nabídka

od 1. 10. 2004

Dobrá známá s novou kvalitou.
www.autoavant.cz
aa@autoavant.cz

Ďáblická 2, Praha 8
po–pá 7–18, so 8–14

prodej: 286 001 131
servis: 286 001 121
(Placená inzerce)
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HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE

PROSINEC 2004
Otevírací doba: Po 18–21, Čt 18.30–20.30, Pá
3. 12. a 17. 12. 18.30–20.30, Ne 14–16. Ve dnech
24. 12., 25. 12., 26. 12., 30. 12. a 31. 12. zavřeno.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30.
13. 12. Ing.Václav Přibáň: Zajímavé úkazy a objekty zimní oblohy

POZOROVÁNÍ OBLOHY - dalekohledy
Po 6. a 20. 12. 20–21, Čt 18.30–20.30, Pá 5. 11.
a 19. 11. 19–21, Ne 14–16 za jasného počasí.
Volně přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce - povrch se skvrnami
Noční obloha: Měsíc - od 16. 12. do 29. 12.
Saturn - po 20. hod. celý prosinec
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy - po celý prosinec
Hvězdokupy, mlhoviny - za bezměsíčných večerů

K roznášce Ďáblického zpravodaje

Zahradnické služby

Naše Městská část Praha–Ďáblice objektu, případně vůbec instalování
vydává Ďáblický zpravodaj pro potřeby mnohdy dosud chybějící schránky.
všech občanů. Máme proto maximální
Pokud se přesto stane, že do něktezájem, aby se jednotlivá čísla Zpravo- ré domácnosti Zpravodaj není nejpozději do 15. běžného měsíce doručen,
doporučujeme si chybějící číslo
vyzvednout na místním úřadě.
Děkujeme všem za pochopení.
J. K.

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

daje pravidelně
dostávala do všech ďáblických domácností. Roznášku proto zajišťuje Úřad
naší městské části jako bezplatnou službu občanům.
Pro zlepšení této služby a odstranění případných nedostatků v doručování se proto obracíme též na občany,
aby i oni věnovali potřebnou pozornost svým poštovním schránkám,
jejich dostatečné velikosti, vhodnému
umístění u vchodu či branky do

(Placená inzerce)

Sídlo firmy: Stará Boleslav, 5. května 367
Provozovna: Praha 8–Ďáblice, U Parkánu 4
Telefon 606 848 898, 737 588 811, fax 286 856 868

(Placená inzerce)

Zima 2005: úklid sněhu pro firmy i soukromé osoby

Kontejnery v obci
Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů v Městské
části Praha – Ďáblice ve 2. pololetí roku 2004
Určené termíny: 26.

a 27. listopadu 2004 (pátek a sobota)

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

OPRAVTE SI V JÍZDNÍCH
ŘÁDECH AUTOBUSŮ
Od 1. září tr. došlo k některým
malým úpravám jízdních řádů autobusových spojů, které jsme kompletně uveřejnili v 6. čísle Ďáblického zpravodaje. Doporučujeme si dále
uvedené změny
opravit či doplnit:
➢ Linka 102
ve směru Ládví
do zastávky Ďáblice: spoje 8 hod.
14 minut a nově
42 minut (místo dřívějšího spoje 8 hod.
22 minut).
➢ Linka 345 ve směru Ďáblice
do zastávky Ládví: nový spoj 6
hod. 59 minut, ruší se spoj 7 hod.

14 minut, mění se spoj 11 hod.
39 minut na 11 hod. 29 minut.
➢ Linka 345 ve směru Ládví do
zastávky Ďáblice: spoje 6 hod.
05 minut a nově 15 minut (místo dřívější doby 30 minut);
dále odpadá dřívější
spoj
11
hod.
00 minut.
➢ Linka 368
ve směru Ládví
do zastávky Ďáblice: odpadá dřívější spoj 10
hod. 00 minut
a přesouvá se na dobu 11 hod. 00
minut; dále se přidává nový spoj
v 15 hod. 50 minut.
Redakce

Kontejnery budou přistavovány na obvyklých stanovištích:
na Koníčkově náměstí ● v ulici Legionářů ● v ulici Na Terase
● v ulici Květnová (v zálivu komunikace před č. p. 448)
● na novém stanovišti v ulici Na Blatech

Ing. Gabriela Vodvářková
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.

Každý čtvrtek v suterénu Obecního domu Ke Kinu
Čas návštěvy dle dohody

Uzávěrka prosincového čísla pro příspěvky i inzerci bude 19. listopadu 2004.
10. číslo vychází 3. prosince 2004. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Tel.: 602 190 542

(Placená inzerce)

●

Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno jasná obloha, při nepříznivém počasí (zataženo)
se koná promítání filmů, spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

(Placená inzerce)

182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 768
tel.: 283 910 644
http://www.planetarium.cz/dabliceobs
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz

FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30:
6. 12. APOLLO 10, APOLLO 11
20. 12. APOLLO 12, APOLLO 14

