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SAMOSPRÁVA

O čem jednala samospráva

Telefonní spojení na Městskou
policii pro Ďáblické občany.

Foto: J. Kolář

V měsíci lednu 2004 proběhla na naší radnici řada jednání, o některých
z nich chceme aspoň touto formou stručně informovat ďáblickou veřejnost:
obrážet v jednotlivých číslech život našich Ďáblic 6. ledna: kolaudační řízení – posun zastávky BUS „Na Štamberku“, ul.
Šenovská
a současně podněcovat
zajímavými příspěvky 8. ledna: jednání se zástupci PVS
a. s., odboru výstavby
další aktivity občanů.
Prahy 8 , Povodím Labe
Při tom je naší trvaa. s. o nápravných opatlou snahou vytvořit
řeních v kanalizační síti
kolem redakce Zpraa to včetně požadavku
vodaje širší okruh
MČ a PVS a. s. na komspolupracovníků
pletní zhodnocení celéa autorů. V nepoho povodí Mratínského
slední řadě to platí
potoka
též pro stále se zvět- 10. ledna: kolaudační řízení – II.
šující počet našich noetapa stavby v kolumbávých spoluobčanů, odriu
kud bychom chtěli zís- 13. ledna: kolaudační řízení – obratiště MHD Ďáblická –
kávat vhodné podněty.
Kostelecká, křižovatka
Do nového ročníku
Kokořínská – Šenovská
2004 máme při tom jediné přání: spokojenost Vás 20. ledna: jednání s ing. arch. Švábem – regulační plán Čavšech – čtenářů, našich
kovice-západ (dotazy na
spoluobčanů – nad stránkaMČ, týkající se rozvojomi Zpravodaje!
vých ploch a podaných
změn územního plánu)
Redakce Ďáblického zpravodaje
26. ledna: jednání ze zástupci Policie ČR – obvodní ředitelství Prahy III (do něhož spadá Praha 3, Praha 8 a Praha 9); cílem bylo zlepšení bezpečnosti v MČ, zvýšení
dostupnosti policejních hlídek, zlepšení tísňového volání a těsnější
spolupráce s místním oddělením policie v Ďáblicích; zvláště byly
Telefon přímo na operačního důstojníka 24 hodin denně:
projednávány možnosti řešení problému bezdomovců a kontroly
dodržování dopravních značek a předpisů v MČ
27. ledna: do jednání Rady městské části byli přizváni zástupci soukromé
Mobilní telefony na strážníky: (po dobu služby)
bezpečnostní agentury; na základě podané informace o její činnosti jsme posuzovali případné možnosti využití těchto služeb v naší
p. Pokorný: 721 653 021
MČ pro zvýšení bezpečnost občanů
pí. Nedošínská: 721 857 983
Ing Jaroslav Černý, místostarosta

Vážení čtenáři Zpravodaje.
Prosinec 2003 byl
v Ďáblicích poměrně
bohatý na nejrůznější kulturní akce
jak pro děti, tak
i dospělé. Proto také o nich podrobněji informujeme
v tomto čísle
Zpravodaje – jak
jsme to dělali po
celý uplynulý rok.
Je při tom velmi
potěšující sledovat
nejen rostoucí iniciativu
pořadatelů
a organizátorů, ale
především postupně
se zvyšující zájem veřejnosti – dětí a zejména dospělých.
V novém ročníku
Zpravodaje máme před sebou – stejně jako dříve – hlavní úkol:

284 686 680–1

3 OTÁZKY PRO...

Ing. Jana Koláře, CSc, zastupitele
■ V naší komunální samosprávě pracujete jako její vždy nejstarší člen již od roku 1990, nejprve po dvě volební období jako místostarosta,
pak radní a nyní jako zastupitel. Pokuste se charakterizovat celé toto období 13 ti let a jednotlivé hlavní jeho etapy.
Neskrývám, že v roce 1990 mne do komunální
politiky přivedla touha nestát stranou očekávaných
a spíše zatím jen tušených všestranných společenských a jiných změn, nečekat - ale aktivně se na
změnách podílet podle svých sil, znalostí, životních
zkušeností. Rozhodujícím impulsem bylo založení
Občanského fóra v Ďáblicích a jeho přesvědčivé
volební vítězství na podzim roku 1990.
Nejtěžší byl snad začátek – všem nám chyběla
zkušenost z komunální politiky a přitom bylo nutno
neprodleně nastartovat nezbytný a více než žádoucí
všestranný rozvoj obce a její infrastruktury a to vše
při naprosto nedostatečných finančních zdrojích.

Rozhodujícím v tomto směru bylo strategické rozhodnutí ďáblické samosprávy aktivně přispět
k účinnému řešení více než kritického tehdejšího
stavu Hl. města Prahy na úseku likvidace celoměstského komunálního odpadu. Následné investiční
kompenzace od Prahy na prakticky celé desetiletí
pak umožnily nejen vybudovat celoplošnou komplexní infrastrukturu Ďáblic, ale současně změnit
jejich vzhled do současné podoby.
Nejsložitějším v tomto směru bylo druhé volební
období 1994 – 1998, do kterého se koncentrovala
celá infrastrukturní výstavba s komplexní stavbou
prakticky všech našich ulic a komunikací (s výjimkou oblasti Na Blatech). Dodatečně se musím přiznat, že i mne někdy probouzely „děsy“, že se nám
nepodaří vše dokončit a ufinancovat tak, aby všeobecné více než tísnivé dočasné dopady staveb na
naše spoluobčany netrvaly déle, než jak to bylo ještě „jakžtakž“ snesitelné. Dokázali jsme však, že se

mnohé více než chmurné „sýčkování“ nezdaru vůbec nenaplnilo. Objektivně lze konstatovat, že byly
vytvořeny základy pro další skutečný rozvoj Ďáblic
na úseku projektovaného rozšiřování výstavby rodinných a bytových domů a dalších staveb veřejného zájmu (školských, sociálních aj.).
To se také stalo hlavní strategií komunální politiky ve třetím volebním období od r. 1998 pod novým vedením paní starostky Ševčíkové a to současně s „dotažením“ některých zbylých problémů
z bouřlivého stavebního rozvoje v období 1993 –
1998. V tomto směru se pokračuje i po roce 2002,
kdy prostor – vedle prakticky dokončené rekonstrukce všech komunálních bytových objektů –
dostávají či dostanou i další stavby, jako je např.
místní hřbitov, dětská hřiště, Hasičský dům či objekty u fotbalového hřiště a další (zejména v prostoru býv. Prefy).
Pokračování na str. 2 ➮
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Ing. Jana Koláře, CSc, zastupitele
➮ Pokračování ze str. 1

■ Jako místostarosta jste byl odpovědný za finanční problematiku obce, od roku 1998 až dosud (s přerušením v roce 2003) jste voleným
předsedou finančního výboru zastupitelstva. Jak
hodnotíte tuto oblast své činnosti?
Pro tuto činnost jsem byl zčásti připraven ze své
dřívější profesní činnosti (i když nejsem ekonom),
ale komunální financování je v tomto směru natolik
specifické, že prvá léta byla více než obtížná. V neposlední řadě právě pro obrovský nárůst úrovně
jednotlivých ročních rozpočtů ve srovnání s výchozím rokem 1991.
Společným úsilím samosprávy (za aktivní účasti
finančního výboru ZMČ) se však od roku 1991 podařilo a nadále daří hospodařit vždy s vyrovnaným
rozpočtem, když stále důslednějším upřesňováním
zejména jednotlivých výdajových položek se příznivě vyvíjejí výsledná pozitivní roční salda (úspo-

ry) ve prospěch zvyšovaného fondu rozvoje a rezerv (FRR). To je mimořádně významný doklad
stability fungování naší ďáblické samosprávy.
Nadále však platí, že finanční problematika patří
k nejvýznamnějším oblastem činnosti zastupitelstva
a jednotlivých jeho orgánů (výborů a komisí), kde je
rozhodující prostor pro uplatňování a realizaci jak
krátkodobé, tak i dlouhodobé koncepce rozvoje obce.
■ Vím o Vás, že jste byl celý svůj profesní život
intenzivně publikačně činný (knižně i časopisecky) v náročném odborném hornickém odvětví,
když jste rovněž řadu roků v osmdesátých létech
vydával i zájmový Zpravodaj pro chovatele francouzských buldočků. Jak s tím vším souvisí náš
Ďáblický zpravodaj, jehož jste od jara 2003 šéfredaktorem, a jaké máte v tomto směru plány?
Rád bych připomenul, že náš novodobý Ďáblický zpravodaj byl již od začátku vydávání kolem

roku 1992 významným prostředkem samosprávy
k pravidelnému a systematickému informování
naší veřejnosti zejména o stavebních a investičních aktivitách obce. Toho jsem také jako místostarosta plně využíval a pokládal jsem to za samozřejmou a celkově příjemnou povinnost, navazující v nových podmínkách na mou předešlou dlouholetou odbornou publikační činnost.
Proto také jsem ochotně a rád přijal v loňském
roce pověření zastupitelstva redakčně dále vést
Ďáblický zpravodaj. Budu nadále usilovat o to,
aby se jeho obsahová úroveň dále tematicky rozšiřovala a zkvalitňovala a to zejména příspěvky
dalších autorů a spolupracovníků redakce. Mým
dlouhodobým cílem je, aby každý čtenář Zpravodaje na jeho stránkách vždy pro sebe našel něco
zajímavého, podnětného či aspoň aktuálně informativního.
Ptala se Tereza Adámková

SAMOSPRÁVA

Informace o vyplácení příspěvku
Zpráva ze 7. zasedání
na ozdravné pobyty ďáblických dětí Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice,
1. Na základě usnesení zastupitel- MŠ Ďáblice bude tento příspěvek postva MČ č. 062/03/ZMČ budou v roce
2004 městskou částí vypláceny příspěvky na ozdravné pobyty tj. především školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy, ale i případné jiné
ozdravné pobyty doporučené lékařem,
všem dětem od 3 do 15 let s trvalým
pobytem v Ďáblicích
2. Výše tohoto příspěvku na jedno dítě
byla stanovena na 3000 Kč za rok 2004
3. Dětem docházejícím do ZŠ U Parkánu čp. 17/11, Praha - Ďáblice a do

skytován hromadně prostřednictvím ZŠ
4. U ostatních dětí je nutno ozdravný pobyt a jeho zaplacení prokázat
buď potvrzením příslušné školy (potvrzení vedoucího o účasti a zaplacení)
či lékaře (doklad doporučující ozdravný pobyt a doklad o zaplacení pobytu)
a požádat v průběhu roku 2004 o vyplacení na úřadě MČ Praha – Ďáblice
5. Podrobné informace na ÚMČ
Praha – Ďáblice
Za ÚMČ tajemník

ODVOZ ODPADU

Oznámení finančního odboru

Sdělujeme občanům MČ PrahaĎáblice, že příspěvek na odvoz domovního odpadu bude na základě
usnesení zastupitelstva č. 026/03/ZMČ
z 13. 3. 2003 vyplácen v pokladně
ÚMČ Praha-Ďáblice od 1. 3. 2004 do
30. 4. 2004.
Výplata bude zajišťována v úředních dnech, tedy v pondělí a ve středu, oprávněným osobám na základě
předložení platné uzavřené smlouvy
a dokladu o zaplacení celoročního

poplatku na rok 2003. Výplata bude
probíhat podle harmonogramu (rozpisu), který bude setříděn vzestupně dle
čísel popisných a bude zveřejněn ve
vývěskách MČ od 15. 2. 2004.
Příspěvek pro bytové domy (nájemní byty) bude uplatňovat vlastník
objektu, popř. jeho zplnomocněný
správce a příspěvek bude podléhat
vyúčtování záloh na služby, spojené
s užíváním bytu.
FIO ÚMČ

ZAMYŠLENÍ

O budoucnosti rozhodují ti,
kteří rozhodnout chtějí
Tato myšlenka mladého publicisty výstavbě, strategická rozhodnutí
Tomáše Kohla mne zaujala při čtení
prosincových Lidovek. Má pravdu či
nemá?
V této souvislosti mi vyvstala mně
blízká představa postavení a funkce
obecní samosprávy. Kde jinde než
zde je místo a prostor pro rozhodování – o věcech a problémech malých,
běžných, někdy i nevýznamných, ale
též o otázkách zásadních, dlouhodobě
strategicky významných, a mnohdy
též již v budoucnu nevratných.
Mám mnohaletou zkušenost, že je
opravdu těžké a mnohdy velmi
nesnadné se rozhodnout o krocích,
jejichž správnost a opodstatněnost
potvrdí až samotná budoucnost,
někdy blízká a někdy až vzdálenější.
V našich souvislostech sem patří
především rozhodování o koncepci
rozvoje obce a s tím související

např. o zřízení skládky či zrušení
býv. provozovny Prefy, ale i o rozsahu a rychlosti výstavby různých
staveb (zasahujících do života více
občanů) atd. atd.
Oč snadnější a pohodlnější při tom
je či může být budoucnost raději
„neprovokovat“ a spíš se spokojit
s „popostrkováním“ běžného chodu
života obce, města… a při tom nad
pivem v hospodě rozumovat, jak by
se vše mělo dělat.
Ale chtít rozhodnout, aby se věci
hnuly – to je skutečné rozhodnutí
o budoucnosti, i když to beze sporu
chce uvážlivou odvahu a velkou
míru odpovědnosti.
Optika posledních společně prožitých třinácti let v našich Ďáblicích je
v tomto směru nejlepším rozhodčím.
Jan Kolář

konaného 18. prosince 2003

Zastupitelstvo projednalo a schválilo 11 bodů programu:
● Rozpočtové opatření za měsíc
prosinec 2003 a změny rozpočtu dle
přílohy, která je k nahlédnutí na úřadu MČ.
● Návrh rozpočtu MČ Praha –
Ďáblice na rok 2004 dle přílohy,
která je k nahlédnutí na úřadu MČ.
● Uzavření smlouvy o převodu
movitých věcí, dle které přechází
z majetku Hl. m. Prahy do správy MČ
Praha – Ďáblice movitý majetek ve
výši 137 749 Kč, který bude užíván
Jednotkou požární ochrany Ďáblice.
● Splátkový kalendář kupní ceny
pro manžele Poláčkovi za pozemek
p. č. 715/2 v k. ú. Ďáblice o výměře
128 m2, stanovenou v souladu
s usnesením č. 047/03/ZMČ.
● Vyplácení příspěvku za pobyt
dětí ve školách v přírodě dle nových
kritérií a to ve výši 3000 Kč za jednotlivé dítě bez ohledu na skutečnost, zda částka bude čerpána jednorázově nebo po částech.
● Volba předsedy finančního výboru Ing. Jana Koláře, CSc a nového člena finančního výboru Ing.
Alenu Marušiákovou.

● Znění smlouvy o budoucí
smlouvě kupní, kterou se řeší úplatný převod objektu „Battistova cihelna“ a pozemků p. č. 603, 608/23
a 608/24 v k. ú. Ďáblice a znění
smlouvy příkazní.
● Záměr požádat HMP o vyžádání převodu pozemků p. č. 32/1 32/3
a 32/4 a pozemku p. č. 14/2 z majetku ČR a dalších dle specifikace K.
Ú. Praha - město do majetku Hl. m.
Prahy se svěřením do správy MČ
Praha – Ďáblice.
● Záměr požádat HMP o vyžádání převodu pozemku p. č. 1731/6
o výměře 1185 m2 do majetku Hl.
m. Prahy se svěřením do správy MČ
Praha – Ďáblice.
● Vyplácení měsíčních odměn
neuvolněným členům zastupitelstva
za výkon funkce a to v souladu
s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb.
o odměnách, výše odměn dle přílohy 1. tohoto usnesení.
● Odepsání pohledávky vůči firmě OSINAS s.r.o. se sídlem Osinalická 17 v Praze 8–Ďáblicích.
Zpracoval tajemník ÚMČ

Zpráva z jednání Rady
MČ Praha Ďáblice

Z programu 21. až 24. jednání ✓ Souhlasila s předloženým návrhem
rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na
Rady MČ Praha - Ďáblice vybírárok 2004.
me pro informaci občanů některé
s uzavřením nájemní
nejdůležitější body, které byly ✓ Souhlasila
smlouvy na pronájem Hasičského
projednány a s jakým výsledkem.
domu SDH Ďáblice.

Rada:
✓ Doporučila změnit v roce 2004
systém komplexní údržby čistoty
a péče o zeleň městské části.
✓ Doporučila vyplácet příspěvek na
ozdravné pobyty dětí v roce 2004
všem dětem s trvalým pobytem
v Ďáblicích ve výši 3000 Kč bez
ohledu na to, kde navštěvují ZŠ.
✓ Souhlasila s předloženým návrhem
rozpočtového opatření č. 4 na rok
2003.

✓ Souhlasila s jmenováním inventarizačních komisí pro inventuru za
rok 2003.
✓ Schválila poskytnutí finančních darů za přínosnou práci pro MČ.
✓ Potvrdila ve funkci předsedy přestupkové komise JUDr. Tomáše
Engela a další členy komise.
✓ Souhlasila s odepsáním pohledávky
za firmou Osinas, spol. s r. o. a to
z důvodu zamítavého rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8.
Zpracoval tajemník ÚMČ
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ŽIJÍ MEZI NÁMI

Josef Mück, umělecký kovář

Národního památkářského ústavu je
zárukou kvality oprav památek.
Pro představu uvádím své nejvýznamnější práce: dvojí restaurování
pražského orloje, restaurování a nová
polychromie kašny na pražském Malém náměstí, restaurování renesanční
mříže ve Strahovském klášteře, restaurování kovových prvků pro Staroměstskou, Novoměstskou a Novou
radnici, pro Národní kulturní památku
Vyšehrad, brněnský hrad Špilberk,
Národní a Městské muzeum v Praze,
zámek Kynžvart.
Restauroval jsem také kovové prvky pro velké množství církevních objektů v celé naší republice: pro kostel
Sv. Salvátora, Klementinum, katedrálu sv. Víta, katedrálu v Kladrubech,
Týnskou katedrálu, kostel sv. Mikulá-

še na Malé Straně, kostel sv. Ignáce,
kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, klášter Svatá Hora u Příbrami.
Rozsáhlé práce jsem také realizoval
pro: palácové zahrady pod Pražským
hradem – MZV ČR,Toskánský palác
– MK ČR, Nostický palác – Senát
ČR, Kolowratský palác, Vinohradské
divadlo, divadlo v Jablonci n. N.,
Loosovu vilu v Praze a pro státní
zámek Karlštejn.
Bonbónkem byly rozsáhlé práce
pro francouzského režiséra Luca
Bessona pro jeho zámek v Normandii.
Jednou z posledních zajímavých prací
bylo též restaurování tří kusů bronzových vrat z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, které byly poškozeny
povodní. Vrata navrhoval Josef Mánes, realizovala je firma Daněk podle
modelů předních českých sochařů.
Vrata jsou 5 m vysoká a každá jejich
část váží 800 kg. Práce byla nejen
odborně, ale i fyzicky náročná. Při
manipulaci byl potřebný jeřáb a celkem 15 lidí, jak to také dokumentují
obrázky.
Takto velké realizace nemohu provádět sám. Proto pracuji s kolektivem
mladých lidí a tímto jim chci poděkovat za kvalitní spolupráci.
Spolupracuji též již mnoho let s odbornými školami. Stáže a praxe
v mém atelieru absolvovalo celkem
50 žáků školy v Praze, obdobný počet
z Umělecko-průmyslové školy v Turnově a asi 30 žáků z celého světa –
Itálie, Izraele, USA, Japonska, Rakouska, Německa, Švýcarska, Francie, Anglie, Holandska a Slovenska.
Mám v celém světě stovky kolegů, se
kterými jsem v osobním kontaktu.
Účastnil jsem se sympozií v celé Evropě, hlavně v Itálii, Německu a Ang-

lii. Nejvíce si vážím účasti na sympoziu ve Vittoriu Venetu v roce 1990,
kde jsem byl vybrán mezi 6 nejlepších kovářů z celého světa.
Několik prací jsem realizoval
i v Ďáblicích. Velmi si vážím kříže
u hvězdárny, kde na podstavci je věnování naší obci. Hezký je i kříž
u příjezdu ke skládce A.S.A. Opravil
jsem i velký kříž na našem hřbitově,
pro ZŠ jsem zhotovil nový kovový
plot a opravil školní hodiny.

Foto: autor (2x)

Jmenuji se Josef Mück, jsem Váš
spoluobčan a měl bych představit –
na požádání redakce Zpravodaje –
svůj atelier a práci.
Narodil jsem se v Olomouci
a v ZUKOVu v Prostějově jsem se
vyučil uměleckým zámečníkem. Do
střední odborné školy jsem chodil
v Praze a zde jsem také zůstal pracovat v Uměleckých řemeslech. V té
době jsem absolvoval restaurátorskou
a konzervátorskou školu v Moravském muzeu v Brně.
V roce 1971 jsem přišel do Ďáblic
a začal pracovat jako umělecký kovář
u Středočeských památkářů. Zde jsem
zůstal do roku 1978. Od roku 1974
jsem též pracoval přes umělecké – výtvarné a restaurátorské komise ČFVU. V roce 1978 jsem odešel úplně
na „volnou nohu“ a začal spolupracovat s několika dobrými architekty
a kunsthistoriky.
V letech 1978 – 1981 jsem formou
stáží studoval na soukromé mezinárodní sochařské akademii v italském
Trevisu u profesora Benettona. Tuto
školu absolvovalo asi 15 kolegů z celého světa. Byla to nejkvalitnější škola na výtvarné zpracování železa. Byl
jsem jeden z posledních studentů
a velmi si vážím osobního přátelství
s Toni Benettonem a jeho rodinou. Již
zemřel, ale stále patří mezi největší
světové sochaře.
Začátkem 80. let jsem úplně zakotvil v Ďáblicích a vzhledem k prostorovým dispozicím mého atelieru jsem
se hlavně věnoval restaurování. Práce
na restaurování památek I. kategorie
může provádět pouze restaurátor s licencí Ministerstva kultury ČR. Těch
pro jednotlivé obory není v celé ČR
mnoho, ale jejich prověření a dozor

Jsem v Ďáblicích již přes 30 let,
jsem tady rád, mám zde zázemí, za
které děkuji svým spolupracovníkům
a spoluobčanům.
Josef Mück

(Placená inzerce)
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CESTA ZA ZDRAVÍM

Cvičení pro ženy v Ďáblicích

Trocha zimní poezie
žáků 4. třídy ZŠ
Strom v zimě
Ivanka Razáková
Už jsou vidět hnízda,
meluzína hvízdá,
prázdným stromem vítr duje.
Táto, tomu říkáš hnízda?
Kdepak, zima mu je,
bačkory si natahuje.
Sníh v Ďáblicích
Běla Benešová
Padá, padá bílý sníh,
už je všude v Ďáblicích.
Bobujeme, sáňkujeme,
ze zimy se radujeme.
Zima
Lukáš Tolar
Za okny se zima honí,
na kostele zvony zvoní,
na okna nám kreslí mráz,
zima už je tady zas.
za chvíli tu jaro je,
zimu pošlem do háje.
Přišla zima
David Matoušek
Napadl nám včera sníh,
pojedeme na saních.
Zamrzly nám rybníky,
už mě bolí kotníky,
od bruslí i od pádu,
jak se válím po ledu.
Zimu tu mám hodně rád,
jsem s ní velký kamarád.
Zima se zvířátky
Johanka Soukupová
Přikrývka je všude bílá,
nikde tráva neprosvítá.
A tak říkám mamince,
půjdem dát do krmelce.
Vezmem jabka, oříšky,
tvrdé chleby ze spížky.
Zvířátka k nám pospíchají
to si pěkně pochutnají.

manažerského umu, pevnou vůli
a přísnou disciplínu, což je v téhle
kombinaci opravdu heroický výkon.
Vhodným sportem, od něhož lze
očekávat výše uvedené výsledky
a který se proto těší stále větší oblibě
veřejnosti, je aerobic v nejrůznějších
podobách (dance aerobic, p-class,
bodystyling, step, kickbox, fitball,
aquaerobic…) pro svou dostupnost
(hodiny nabízí celá řada fitcenter

35 minut je věnováno aerobnímu cvičení, kdy důkladně rozehřejeme celé
tělo, ve zvýšeném tempu se nám příjemně zrychlí tep a dochází rovněž ke
spalování našich energetických zásob.
Největším nepřítelem jsou zásoby tuku, které se odbourávají teprve po 12
minutách aktivního pohybu se zvýšenou tepovou frekvencí! Je to dynamická část lekce, která podporuje vytrvalostní zdatnost, kdy posilujeme zejmé-

Foto: autorka

V časopisech se zaměřením na
zdravý životní styl se dočítáme, že
každý člověk by si měl v dnešní hektické a stresem zatížené době denně
vyšetřit minimálně 40 minut k aktivnímu pohybu, aby si udržel ucházející
tělesnou kondici, zvýšil odolnost organismu, kapacitu plic, posílil srdíčko,
docílil zpevněného svalstva a předcházel různým civilizačním neduhům...
Pohyb je jedním ze základních životních projevů člověka a přitom naše civilizace je stále pohodlnější, protože
se vozíme v autech, dopravních prostředcích, většinu dne prosedíme v zaměstnání u počítače a večer posedáváme a poleháváme u televizních obrazovek. Zkrátka pravidelný pohyb je
nejpřirozenější cestou k fyzické i psychické pohodě každého z nás a navíc
jediný účinný způsob zpomalení stárnutí. Nedá se nic dělat, pohyb je nutnost!!! Málokde se ovšem píše o tom,
že uspořádání denních záležitostí člověka tak, aby si výše uvedenou a dobře míněnou radu mohl vzít k srdci
a neošidil přitom rodinné nákupy, výchovu dětí, jejich vzdělávání, úklid,
domácnost, prostě jedním slovem „rodinné štěstí“, vyžaduje notnou dávku

a sportovních klubů v místě bydliště)
a časovou i finanční nenáročnost (1
lekce trvá 60 – 90 min a nejnutnější
investici představuje zejména kvalitní
obuv, určena na aerobic).
Cvičení pro ženy má v Ďáblicích
již více než desetiletou tradici a vděčíme za ni hlavně paní Vlastě Vaňkové, která se sportovním aktivitám
v Ďáblicích věnuje celý život (dlouhá
léta působila jako cvičitelka dětí
v tehdejší TJ Dynamo Ďáblice a později zde zahájila pravidelné cvičení
kalanetiky pro ženy). Rodinná cvičitelská tradice zatím zůstane zachována a já pevně věřím, že tomu bude
i nadále. Proto mám velkou radost, že
vám mohu prostřednictvím Ďáblického zpravodaje představit současnou
nabídku pohybových aktivit pro ženy
v Ďáblicích, které mají své zázemí
v horním sále Obecního domu.
A o jaké cvičení se vlastně jedná?
Hodina s označením Aerobic (vždy
v pondělí a ve středu od 19.00 do 20.00
hod.) vychází z klasického aerobiku,
který je navíc obohacen o prvky silového tréninku i celé posilovací pasáže,
které známe z p-classu (cvičení, zaměřené na tvarování problémových partií
– stehna, hýždě, břicho), bodystylingu
(zpevnění postavy a tvarování týchž
partií pomocí zátěží – dyna bandy, gumičky, činky), kalanetiky či balančního
cvičení „pilates“. Lekce je rozdělena
do dvou hlavních částí. Prvních 30 –

na srdečně-cévní systém (prevence aterosklerózy, infarktu myokardu a obezity - nadměrné ukládání nevyužité energie v podobě podkožního tuku).
Ráda bych zde vyvrátila mýtus,
který se kolem slova „aerobik“ vytvořil, a to, že se jedná o cvičení pouze
pro „mladé“, neboť „je to samé skákání“. Je to skutečně pomluva, protože
aerobik je vlastně skladbou cviků,
které vycházejí z různých krokových
variací. Ty se pak navzájem spojují,
opakují se a ve většině jsou naprosto
bezproblémově zvládnutelné. Navíc
každý zkušený lektor dbá na správné
provedení cviků a je schopen přizpůsobit cvičení vyspělosti klientů volbou jednoduchých a základních cviků, či pro ty pokročilejší může přichystat skutečné lahůdky. Proto je aerobic cvičením pro všechny věkové
kategorie, na své si přijdou středoškolačky i ženy dávno po padesátce, což
jen potvrzuje, že je to cvičení určené
všem, kteří mají radost z pohybu.
Následuje pasáž zklidnění a přechod na tvarování a posilování problémových partií (břicho, hýždě, stehna, paže, boky, prsní a zádové svalstvo). Posílíme tak komplexně celé tělo, přičemž se v každé lekci zaměříme
na jednu část intenzivněji. Aby cvičení skutečně splnilo svůj účel a my se
cítily příjemně unavené, nikoli však
sedřené a zdevastované, je každá hodina zakončena relaxací a strečinkem.

Vánoční koncert
V sobotní předvánoční podvečer
20. prosince 2003 se v romantickém
prostředí místní ďáblické kaple Nejsvětější trojice uskutečnil koncert
vážné hudby, přednesený sdružením
CAPELLA REGIA PRAHA v podání
Hany Blažíkové a Kateřiny Doležalové – soprán, Jana Krejčího – barokní
theorba a Roberta Hugy – varhany.
Na programu byly skladby skladatelů
A. Michny, C. Monteverdiho, G.
Kapsberga, A. Vivaldiho a J. S. Bacha, když koncert zakončovaly vánoční písně K. V. H. Rovenského (ze
sbírky Capella Regia) a konečně české barokní koledy. Prostor kaple zcela
zaplnili ďábličtí návštěvníci, kteří po

zásluze vřele ocenili výborné výkony
přítomných umělců.
Koncert se uskutečnil péčí společnosti A.S.A. Praha-Ďáblice ve spolupráci s vedením naší Městské části
Ďáblice. Velkou zásluhu na přípravě
a výzdobě koncertního prostoru kaple
a současně na přípravě pohoštění návštěvníků vánočním cukrovím a horkým punčem mají místní dobrovolní
hasiči. Jim také za to ve svém úvodním
zahájení koncertu za všechny poděkovala starostka paní Danuše Ševčíková.
Dík však patří všem, jejichž péčí
jsme měli příležitost takto docela romanticky zakončit prožitý rok 2003.
J. K.

Dopřejeme unavenému tělu a namoženým svalům regeneraci a podpoříme svalovou pružnost.
Když to tedy všechno shrneme, jedná se o lekce aerobiku s označením
„aerobic - class“, je kombinací silověvytrvalostního tréninku. Jde tedy
o cvičení především zábavné, správně
okořeněné špetkou dřiny. Místy to bolí, ale to je jen známka toho, že pro sebe něco děláme a potvrzením starého
moudra, že nic na světě není zadarmo.
Úterní hodina (19.00 do 20.00
hod.) je postavena na kalanetice,
avšak její zaměření je opět o něco širší. Nazvala jsem ji zdravotně - relaxačním cvičením, při němž rovněž
tvarujeme postavu, ale nezaměřujeme
se pouze na hlavní svalové skupiny,
ale také na hluboké stabilizační svaly,
které pomáhají udržovat správné držení těla, pohyblivé klouby a zdravou
páteř. Využívám prvků balančních
cvičení a power yogy. Hodně času je
věnováno důkladnému protahování,
které zlepšuje celkovou kloubní pohyblivost. Mým přáním je, aby se cvičenky cítily příjemně unavené a zároveň uvolněné a to nejen po fyzické
stránce, ale aby se zbavily přílišného
stresu a psychického napětí. Pravidelnost cvičení vede ke zlepšení pohybových návyků, koordinace pohybů, odstranění špatného držení těla.
Přeji všem v novém roce 2004 čistou hlavu a mnoho příjemných chvil se
sportem a těším se na setkání s vámi.
Vlasta Urbánková
cvičitelka aerobiku 1. třídy

Co si můžeme
nového přečíst

V naší místní knihovně přibyly v listopadu 2003 tyto knižní přírůstky:
Bagshave L. – Svět ti leží u nohou
Bain Ed M. – Útočník
Brown S. – Závist
Bruckner P. – Hořký měsíc
Cartland B. – Krása není všechno
Cibulka A. – N. Gollová 2
Clement P. – kliniky
Cole M. – Špinavá hra
Collins J. – Hollwoodské rozvody
Däniken – Prorok minulosti
Davis S. – Rollings Stones
Deaver J. – Iluze
Denker H. – Sestřička
Devátá I. – Ještě jednou mladá
Doylerová E. – Evelyn
Frost M. – 3est Mesiášů
Fry S. – Hroch
Granbe J. – Kamenný koncil
Hassel S. – Komisař
Howieová B. – Co mi dluží dcera
Hutařová I. – S. Budínová
Johnson S. – Sladký hřích
Korberová T. – Císařovna
Kraus I. – Udělej mi tichoučko
Ludlum R. – Holcroftova úmluva
Miller L. – Když promluví srdce
Morrell D. – Ochránce
Peters E. – Pán ticha
Proctor C. – Ostrovy vášní
Roberts N. – Vražedná nevinnost
Slaughter V. – Mrazivý strach
Sparková M. – Záhadný případ
Swann C. – Azurová hvězda
Štajdl L. – Víno z hroznů
Viewegh M. – Na dvou židlích
Woodová B. – Dům vzpomínek
Ivana Midlochová, knihovnice
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Program letošního vánočního koncertu ve škole obstaral učitel hudby
našich ďáblických dětí pan Michal
Sevruk se svými přáteli. Přesvědčil
nás, že je nejen dobrým pedagogem,
ale i skvělým interpretem. Plný sál
sledoval přes dvě hodiny ukázky
z děl předních autorů vážné hudby,
ale i lehčích operetních melodií v neobvyklé úpravě pro klavír a hoboj.
Vánoční atmosféru obstaral závěrečný společný zpěv koled i vánoční
punč, u kterého si všichni mohli sdělit své hudební zážitky a popřát si
krásné Vánoce.
M. S.

Foto: M. Smrček (2x)

Vánoční koncert prof. Sevruka

Foto: autor

Novoroční výstup
S přivítáním Nového roku má mnoho lidí spojenu určitou tradici. Pro několik z nás se takovouto tradicí pomalu stává novoroční výstup na kopec
Ladví – ke křížku. Letos jsme se po novoročním obědě sešli již počtvrté –
a bylo nás 28 – tentokrát v restauraci „U české pohádky“, abychom k vrcholu
vynesli aktuální letopočet. O náročnosti výstupu svědčí nutné občerstvovací
zastávky – a to u Holců a na Květnové, potom nám už nic nebránilo, abychom kolem půl čtvrté zdolali kýžený cíl. Někteří k výstupu použili pohodlnější jižní stranu po cestě, někteří se vydali severní stěnou a vrchol zdolali
pomocí horolezeckých lan, někteří a to např. tříměsíční slečna Tvrdková využila své pozice v dětském kočárku. Na vrcholu se k nám připojilo jako již tradičně několik občanů z nových Ďáblic a společně jsme si popřáli do roku
2004 pevné zdraví a klidný život, stejně jako to teď všichni „výstupáři“ přejí
touto cestou trochu se zpožděním našim spoluobčanům. Ahoj na našem kopci 1. ledna 2005!!!
Za účastníky výstupu Aleš Sládek

Koncert hudebního sdružení Ďáblík
Hudební sdruženi Ďáblík uspořádalo
pod vedením Michala Sevruka v předvečer Mikuláše své první veřejné vystoupení. K prasknutí zaplněny sál ZŠ nadšeně aplaudoval sólovým výkonům malých
i větších hudebníků, ve druhé části programu se představil orchestr. Známé vánoční koledy v kolektivním podání sboru
zobcových fléten, bravurně ovládaných
i těmi nejmenšími školními dětmi, a výkony starších dětí, které se za několik
málo měsíců fungovaní Ďábliku naučily
ovládat pro ně zcela nové nástroje, musely potěšit nejen jejich rodiče, ale
všechny. A protože to byl mikulášský
koncert, na závěr se dostavil Mikuláš
osobně, aby všem účinkujícím předal
dárky a pozval je na vánoční pohoštění,
které pro všechny připravily členky škol-lesské a kulturní komise.

Pozvánka
Koncerty:
čtvrtek 19. 2. od 18.00 hod. –
„Naslouchejte hlasu vypravěče“ (folk rock)
čtvrtek 4. 3. od 18.00 hod. –
„Igor Šebo“ (šansony)

Všechny uvedené akce
se konají v budově Základní
školy!
Školská a kulturní komise

Šansony
4. 3. od 18.00 hod.
škola

Foto: M. Smrček (3x)

Dětský karneval:
sobota 28. 2. od 15.00 hod. –
soutěže a vyhlášení nejlepších masek.
Děti pouze v maskách!
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HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE
POZOROVÁNÍ OBLOHY - dalekohledy:
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 768
Po 10-12, Čt 10-12, 19-21, Pá 10-12, 7. 2. 19-21,
tel.: 283 910 644, 233 376 452, linka 141
Ne 14-16, Po 2. 2. a 16. 2. 20-21.
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz
Denní obloha: Slunce - povrch se skvrnami
http://www.planetarium.cz
Venuše - za dobrých podmínek
Noční obloha: Měsíc - od 1. 2. do 8. 2.
PROGRAM na ÚNOR 2004
a od 23. 2. do 29. 2.
Otevírací doba: Po 10-12, 18-21, Čt 10-12, 19-21,
Mars, Saturn - po celý únor
Pá 10-12 , 27. 2. 19-21, Ne 14-16.
PŘEDNÁŠKY astronomické , přírodovědné a ce- Jupiter - koncem února
stopisné v pondělí od 18.30:
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy - po celý únor
9. 2. RNDr. Jan Tomsa: Hvězdářství ve Staré Číně Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie - za bezměsíčných
23. 2. Ing. Miroslav Jakeš: Výstup na Aconcaguu večerů
6959 m - nejvyšší horu Ameriky.
Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno
FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30:
jasná obloha, při nepříznivém počasí (zataženo) se
2. 2. Míry a váhy, Nepolapitelný čas
16. 2. Teória relativity, Galaxie, Dialogy s hvěz- koná promítání filmů, spojené s prohlídkou přístrodami
jového vybavení hvězdárny.

Pozvánka do kina
Zveme Vás znovu do našeho festivalech i zájmem diváků v kimalého ďáblického kina. I letos
promítáme každý druhý čtvrtek
v měsíci od 19 hodin a snažíme se
vybírat kvalitní filmy, které dosud
nebyly v televizi a už se mohou pochlubit přízní kritiky, cenami na

12. 2. v 19 hodin
- CHICAGO muzikál

nech. Přijďte se podívat, co nového pěkného se v poslední době natočilo a třeba prozatím uniklo vaší
pozornosti. Vstup je volný, a tak
vás to bude stát jen dvě hodiny
volného času.

26. 2. v 19 hodin
- O Schmidtovi

Film oceněný šesti Oscary s Reneé
Jack Nicholson podává strhující
Zellwegerovou, Catharine-Zeta Jone- výkon ve filmu, kde se musí vyrovsovou a Richardem Gerem.
nat s vlastním stárnutím i strachem
ze smrti. Při cestě napříč Amerikou
přichází na to, že stojí za to žít.

Místo promítání:
Sál Základní školy Ďáblice
Pořádá Školská a kulturní komise

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve čtvrtek 18-19 mohou hvězdárnu navštívit
předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20
osob - vhodné pro rodiny s dětmi a školy).
Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů
(záleží na počasí a přání návštěvníků).
ŠKOLNÍ POŘADY
V Po, Út, St a Čt v 8.30 a 10.30 pro předem objednané školní výpravy. Bližší informace a objednávky na č. 233 376 452, linka 141 nebo 283 910 644.
VSTUPNÉ: dospělí 20 Kč, mládež, důchodci 10 Kč
DOPRAVA:
- konečná MHD sídliště Ďáblice: tram 10, 17, 24,
bus136, 181 a 10 min. pěšky
- stanice Ďáblický hřbitov: bus 103, 345 a 5 min. pěšky
- konečná MHD Ďáblice – Šimůnkova: bus 175,
181 a 10 min. pěšky
- stanice U spojů bus 202 a 10 min. pěšky

V Ďáblicích se plesalo

Nejsem takový starousedlík, abych
pamatoval časy slavných ďáblických
bálů v někdejší sokolovně, o kterých se
zmiňují pamětníci. Rozhodně si však
pamatuji, že mnoho let se zde žádný
ples ani zábava nekonaly. A že mi to
přišlo trochu líto. Teprve nová moderní
budova základní školy se svým multifunkčním kulturně-společenským zázemím umožnila na někdejší tradici navázat. Letos již podruhé se konal Společenský večer městské části Ďáblice,
jak zněl oficiální název. Ve skutečnosti
šlo o ples se vším, co k němu patří:
s přípitkem na uvítanou, s předtančením (které obstarala několikanásobná
mistryně republiky ve stepu slečna
Bačkovská), s živou hudbou, slavnostními toaletami dam a tmavými obleky
pánů. Tancechtiví dostali dostatek příležitostí vyřádit se na parketu v rytmu

nejrůznějších tanců. A všichni určitě
ocenili možnost pobavit se v uvolněné
atmosféře se sklenkou v ruce třeba se
sousedy a známými, s nimiž se během
roku stačí sotva letmo pozdravit. Domů jsme se rozcházeli až dlouho po
půlnoci do třeskutého mrazu, avšak zahřátí na duši. Ples se vydařil.
Martin Smrček

(Placená inzerce)

LEDEN, ÚNOR 2004 ◆ ĎÁBLICKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 7

Mikulášský den
Tato akce měla také za cíl ukázat
dětem a rodičům možnosti, jaké místní klub nabízí během celého roku.
Každý všední den je klub otevřen od
16.00 do 19.00 hod. Vítán je každý
kdo si chce zahrát jednu ze stolních
her, fotbálek, kulečník, ping-pong,
šipky, hokej apod.
M. Zvárová,
školská a kulturní komise

Foto: archív (5x)

V rámci spolupráce školské komise a obecního klubu byl dne 6.
12. 2003 uspořádán Mikulášský
den, který pod názvem „Hrátky
s čertem“ nabídl dětem soutěžní dopoledne plné her a zábavy. Pro děti
byly připraveny sladké odměny
a malé občerstvení. Některé děti
přivedly své rodiče, kteří se mohli
také zúčastnit všech soutěží a her.
Všichni určitě strávili
dopoledne smysluplněji,
než vysedáváním u televize a odnášeli si hezké
zážitky.
V klubu byla cítit
vánoční atmosféra i díky
výzdobě, kterou připravily vlastnoručně samy
děti.

(Placená inzerce)
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Označení domů

číslo/fax: 251 815 309,
Chřibská - 747/2,
e-mail: milan@gaen.cz. 397/3, 746/4, 415/5,
Anežka Cimbulková 745/6, 522/7, 742/8,
Úřad městské části 302/9, 744/10, 743/12,
377/13, 755/14, 361/15,
Seznam ulic a domů 756/16, 467/17, 752/18,
523/19, 763/20, 385/21,
s označením
196/22, 783/23, 757/24,
čísla popisného
336/25, 303/26, 454/27,
200/28, 780/30, 268/31,
a orientačního
Název ulice – č. po- 189/32, 237/33, 252/33a,
779/34, 255/35, 305/36,
pisné/č. orientační
Brigádnická - 542/2, 202/37, 614/39, 207/41,
773/45, 774/47, 775/49,
283/4, 554/6, 601/6a,
512/51, 447/55, 519/57,
333/7, 424/8, 314/9,
404/10, 313/11, 453/12, 577/59, 481/63, 290/65.
K Letňanům - 816/2,
445/13, 472/14, 605/15,
562/17, 354/18, 401/19. 816/4.
K Lomu - 528/11.
Buližníková - 812/7
K Náměstí - 806/5,
Byškovická - 597/1,
807/7, 801/8, 808/9,
688/3, 498/4, 544/5,
799/10, 809/11, 797/12,
549/6.
810/13, 802/14, 811/15,
Cínovecká - 792/8.
798/16, 800/18.
Čenkovská - 420/1,
K Ovčínu - 769, 11/10.
515/4, 366/6, 351/8,
Ke Kinu - 77/1, 169/5,
353/10, 312/11, 292/12,
583/13, 452/14, 584/15, 159/7.
Kokořínská - 91/1,
298/17, 563/18, 564/20,
58/2, 98/3, 115/8, 109/9,
612/22, 550/24.
Červený Mlýn - 31/23. 108/10, 125/12, 126/14,
Ďáblická - 160/4, 94/6, 262/16, 444/18, 138/19,
162/20, 106/23, 556/25,
161/8, 389/8a, 271/10,
175/12, 339/14, 531/16, 95/27, 204/28, 165/30,
187/31, 146/32, 349/33,
143/18, 174/20, 70/22,
435/26a, 974/27, 78/28, 400/34, 256/35, 152/37,
192/39, 416/41, 326/43,
40/30, 16/32, 42/34a,
279/45, 257/47, 330/49,
59/34, 43/36, 10/38,
273/51.
65/40, 139/41, 41/42,
Konětopská - 102/3.
530/43, 124/44, 750/45,
Koníčkovo náměstí 754/45a, 50/46, 679/47,
53/48, 736/48a, 736/48b, 203/1, 316/2, 616/3,
369/4, 374/6.
92/49, 55/50, 136/51,
Kostelecká - 753,
47/52, 134/53, 48/54,
736/1, 533/6, 772/7,
131/55, 49/56, 130/57,
191/8, 241/15.
140/58, 96/59, 717/60,
Kučerové - 393/2,
117/61, 764/62, 118/63,
661/3, 127/4, 132/5,
524/64, 86/65, 409/66,
119/6, 129/7, 111/8,
85/67, 84/69, 83/71,
120/9, 103/10, 114/11,
82/73, 80/75, 64/77,
135/12, 438/13, 137/14,
66/79, 37/81, 62/83,
171/15, 381/16, 170/18,
52/85, 791/89, 440/90.
173/20, 172/22, 185/24,
Hořínecká - 176/7,
532/26, 825/30.
656//, 167/9.
Květnová - 72/2,
Hřenská - 551/17,
54/3, 73/4, 81/5, 74/6,
348/4, 592/5, 297/6,
69/7, 75/8, 56/9, 79/10,
284/7, 342/8, 560/9,
615/10, 573/11, 649/12, 71/11, 770/12, 68/13,
462/13, 270/14, 463/15, 67/15, 121/16, 60/17,
269/16, 582/17, 287/18, 341/18, 818/19, 449/20,
579/22, 500/23, 506/24, 821/21, 517/22, 817/23,
784/25, 783/27, 261/28, 507/24, 508/26, 436/29,
620/30, 619/32, 830/34. 511/30, 458/31, 392/32,

Nabízíme k pronájmu
přízemní místnost

velkoobchod a maloobchod
s pracovními oděvy
a pomůckami.
8.00–16.30 hod.
Praha 9 – Čakovice,
roh Oderské a Ostravické
(bývalý areál ZPA)
tel.: 283 931 959,
603 861 872
fax: 283 931 958,

www.stober.cz

(Placená inzerce)

STOBER

se zvláštním vchodem
(asi 12 m2)
- nebytový prostor.
Vhodné jako sklad,
příp. malá dílna pro
drobné podnikání
(čistý provoz).

(Inzerce)

Bezpečnostní výbor
Zastupitelstva Hl. m.
Prahy se na základě sdělení Záchranného bezpečnostního
systému
(ZBS) Hl. m. Prahy zabýval stavem označení
budov, ulic a veřejného
prostranství. Bylo konstatováno , že označení
jsou poškozená nebo zakrytá vzrostlými keři
a stromy, v některých
případech zcela chybí.
Tento nedostatek může
značně ohrozit činnost
složek ZBS a následně
i zdraví občanů.
Na základě tohoto
oznámení zjišťoval kontrolní výbor zastupitelstva stav označení budov
v Městské části Praha –
Ďáblice. Z předloženého
zápisu o provedené kontrole je zřejmé, že podstatná část domů není
označena číslem popisným (červené barvy) nebo orientačním (modré
barvy).
Obracíme se na občany se žádostí, aby z výše
uvedených důvodů označili ve vlastním zájmu
své domy v souladu se
zákonem č. 326/2000 Sb.
o způsobu použití a umístění čísel k označení budov. Připomínáme, že
čísla na domě mají být
podle zákona osazena
takto: nahoře číslo popisné (červené), pod ním
číslo orientační (modré).
Termín do 30. 6. 2004 je
dostatečně dlouhý k odstranění všech výše zmíněných nedostatků.
Seznam všech popisných čísel (s připojeným
číslem orientačním) je
členěn podle ulic. Případné nesrovnalosti je
možno projednat na Úřadě městské části (A.
Cimbulková).
Chybějící čísla lze
objednat na adrese:
SMALTOVNA, Hlubočepská 32, 150 00 Praha
5–Hlubočepy, telefonní

Informace na tel.
čísle 283 882 285.

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. Registrováno pod číslem
MÚ – 63/91. Redakce: Ing. Jan Kolář, RNDr. Martin Smrček, Tereza Adámková, Vlastimil
Fouček. Zlom: Michal Beran, tel. 603 480 292. Uzávěrka březnového čísla pro inzerci i příspěvky bude 20. února 2004. 2. číslo vychází 5. března 2004. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
Tisk: DENOC, s. r. o.

428/36, 390/38, 497/40,
604/42, 603/44, 598/48,
570/50, 553/52, 38/56,
488/60, 407/62, 513/64,
448/66, 578/68, 518/70,
504/72, 432/74, 646/76.
Legionářů - 707/1,
529/2, 711/2a, 708/3,
534/4, 647/5, 177/6,
709/7, 350/8, 272/9,
466/10, 183/11, 760/12,
178/13, 179/14, 285/15,
527/16, 164/17, 258/18,
206/23, 735/23a,
735/23b, 735/23c,
180/24, 505/25, 205/26,
761/27, 156/28, 731/29,
190/30, 730/33, 414/34,
618/35, 181/36, 610/37,
721/38, 540/39, 722/40,
729/40a, 274/41, 280/42,
304/43, 482/45, 370/46,
147/48, 155/50, 88/51,
723/53, 753/54, 724/55,
777/56, 725/57, 778/58,
726/59, 197/60, 727/61,
514/62, 264/63, 548/66,
728/67.
Liběchovská - 820/6.
Lobečská - 157/1,
733/2, 238/3, 732/4,
309/6, 335/8.
Mšenská - 195/1,
190/2, 194/3, 193/4,
323/6, 403/8, 327/9,
418/10, 650/11, 384/12,
340/14.
Myslivecká - 296/3,
535/4, 644/5, 823/5a,
321/6, 365/7, 439/8,
421/9, 422/10, 443/11,
423/12, 358/14.
Na blatech - 242/3,
324/5, 243/7, 245/9,
246/11, 829/12, 331/13,
334/15, 247/17, 248/19,
412/21.
Na Kopci - 76/2, 22/3,
596/4, 23/5, 39/6, 33/7,
163/8, 681/9, 547/11,
575/13, 568/15.
Na Pramenech 210/6, 484/12, 320/16.
Na Štamberku 97/3, 4/4, 6/6, 7/8,
36/10, 8/12.

Na Terase - 133/3,
101/4, 145/5, 113/6,
144/7, 355/8, 611/9,
417/10, 186/13.
Na Znělci - 391/3,
363/4, 399/5, 558/6,
643/7, 536/8.
Osinalická - 622/1,
99/2, 617/3, 112/4,
105/6, 739/7, 110/8,
720/9, 122/10, 289/11,
741/11a, 713/11, 104/12,
669/13, 89/15, 107/16,
509/17, 168/18, 402/20,
588/20, 158/22, 766/26.
Pod prodejnou 565/2, 460/3, 559/4,
566/5, 574/6, 281/7,
425/8, 337/9, 419/11,
606/12, 372/13, 368/14,
371/15.
Poděbradova 692/1a, 691/1, 319/2,
693/3, 694/3a, 364/4,
696/5a, 695/5, 398/6,
375/7, 446/8, 376/9,
759/10, 710/11, 704/12,
699/14, 494/15, 697/16,
552/20, 580/21,
441/23587/23, 781/26,
782/26a, 581/32.
Prácheňská - 153/13,
198/9, 239/7, 352/11,
356/21, 501/5, 502/3,
555/6, 734/10.
Ptáčnická - 599/2,
557/3, 311/4, 543/4,
607/5, 367/6, 291/7,
602/8, 299/9, 457/10,
359/11, 473/13, 394/15,
471/17.
Řepná - 241/1, 413/4,
244/8, 758/12.
Říjnová - 344/3,
450/4, 373/5, 576/6,
594/8, 586/11, 545/12,
378/15, 595/16, 489/17,
749/18, 362/20, 455/22,
142/23, 476/24, 591/25,
538/26, 329/27, 701/28,
387/29, 431/30, 492/32.
Sadařská - 561/1,
293/4, 485/5, 406/6,
357/7, 388/8, 593/9,
338/10, 395/12.

Skalnická - 827/5,
824/6, 826/8, 813/9,
804/10, 814/14, 815/15,
805/16.
Šenovská - 72/1,
51/2, 480/3, 9/4, 35/6,
90/7, 34/10, 345/11,
32/12, 383/13, 539/14,
451/15, 540/16, 687/17,
541/18, 822/20, 267/23,
486/25, 301/27, 332/29,
434/30, 300/31, 442/33,
306/35, 716/37, 567/43,
705/45, 700/47, 708/49.
U Hájovny - 487/1,
684/2c, 685/2d, 682/2a,
683/2b, 433/3, 569/4,
405/5, 495/6, 741/7,
493/8, 360/10, 571/11,
491/14, 328/15, 490/16,
188/17, 343/18, 474/19,
819/20, 642/21, 430/23.
U haloupek - 93/1,
346/3, 240/4, 410/5,
166/6, 182/7, 411/9,
2/11, 14/13, 526/15,
29/17.
U Parkánu - 25/1,
28/2, 24/3, 30/4, 21/5,
765/6, 19/7, 1/8, 18/9,
3/10, 17/11, 15/13.
U Prefy - 503/3,
199/4, 325/5, 184/6,
141/7, 154/8, 585/9,
116/10, 100/11, 128/12,
254/14, 793/16, 794/18,
698/19, 803/20, 648/21,
520/24, 771/25, 347/28.
U Spojů - 288/2.
Včelařská - 379/1,
294/2, 537/3, 322/4,
521/5, 429/6, 310/7,
464/8, 282/9,479/10,
263/12.
Vojkovická - 475/3,
307/4, 469/5, 308/6,
468/7, 715/8, 600/9.
Zákupská - 641/2,
525/3, 386/4, 408/5,
478/6, 426/7, 477/8,
751/9, 589/10, 427/11,
516/12, 396/13, 318/14,
572/16, 551/17, 295/18,
201/19, 317/20, 465/21,
590/25, 459/28.470/30,
456/32, 496/34.

Pozvánka na výstavu
V jídelně a společenském sále Diakonie v Obecním domě je od začátku
února tr. ke shlédnutí pozoruhodná
výstava fotografií. Přírodní snímky
z míst nedotčených civilizací zachycují nekonečné proměny a barevnost
světa, který nás obklopuje. Fotografie
ze souboru Sierra Madre byly pořízeny v národních parcích Spojených
států a v Mexika.

Autorem této prodejní výstavy,
která potrvá do 19. března, je Jiří
Nováček.
Výstavu můžete navštívit od pondělí do čtvrtka mezi 8.–16. hodinou,
v pátek od 8 do 15 hodin. V případě
zájmu - po telefonické domluvě na
čísle 283 910 424 - bude výstava zpřístupněna i mimo uvedený čas.
Lydie Veselá

Trvalá nabídka sociálních
služeb Diakonie v Ďáblicích

◆ Osobní jednání o individuálních po- ◆ Podávání obědů v jídelně Diakonie
třebách těch, kteří hledají pomoc
◆ Zapůjčení kompenzačních pomůcek
◆ Poskytování služby či pomoci jedno- toaletní židle
rázově, krátkodobě i dlouhodobě
- invalidní vozík
Co nabízíme:
- chodítka
◆ Pomoc při zajištění základních život- francouzské hole
ních potřeb - například:
- polohovací postele
- pomoc při hygieně
- 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 pedi- NEBO NA TELEFONU 283 910 424
V DOBĚ OD 8 DO 16 HODIN.
kůru, ke kadeřníkovi atd.

