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k názorům občanů v anketě Ďáblického zpravodaje, uveřejněným v 3. a 4 čísle.

Stanovisko
zástupce starosty

Malá frekvence linek MHD –
především linky č. 103,
obslužnost lokality Nové Ďáblice

Problém s odpovědnou organizací
ROPID ohledně malé frekvence linek
MHD je řešen od počátku dopravy k metru Ládví s tím rozdílem, že dříve si občané stěžovali na malou frekvenci v době
špičky, nyní v době mimo špičku. ÚMČ
Praha-Ďáblice obdržel petici občanů na
podporu vyřešení této žádosti, která byla
ve smyslu zákona č. 85/90Sb. o právu
petičním, předána řediteli ROPIDU k vyjádření. O stanovisku ROPIDu budeme
informovat. Je potřeba na tyto žádosti
pohlížet s nadhledem, protože všichni
víme, že se jedná o peníze, které Praha
nemá. V té souvislosti jsme současně urgovali příslib ROPIDu z listopadu minulého roku, a to, že dořeší dopravní obslužnost lokality Nové Ďáblice.

Omezení rychlosti na ulicích
Ďáblická a Šenovská

Podrobněji je o tomto p roblému již
psáno v Ďáblickém zpravodaji č. 2/03
a č. 2/05. Protože se jedná o hlavní pozemní komunikace ve správě Technické správy komunikací Praha-sever,
které jsou navíc v dobrém technickém
stavu, je stanovisko odboru dopravy
Prahy 8 a Policie ČR neústupné - nesouhlasí se snížením rychlosti pod zákonem stanovenou mez (50 km/hod.),
ani s instalací příčných prahů.
Přestože jsme již několikrát požádali o pomoc Policii ČR ve smyslu sledování rychlosti projíždějících vozidel, četnost těchto kontrol je natolik
malá, že výsledný efekt je mizivý.

žádoucím způsobem a zda by to pomohlo věci zůstává otázkou. Pravděpodobně by vznikl další menší kopec,
z něhož by sáňkaři dále pokračovali
směrem k ulicím Květnové či Hřenské.
Při projednávání této připomínky
padl v Radě MČ názor, že by možná
bylo vhodnější při ul. Květnové zřídit
„záchytnou zónu“, která by šetrně příp.
sáňkaře zbrzdila. Tato zóna by mohla
být vytvořena z keřového porostu dostatečné šíře, padly i návrhy jiné.
V každém případě se budeme tímto
problémem zabývat. Pokusíme se i podělit o zkušenosti z jiných MČ.

šich nejmenších při „poznávání světa“
zařadit mezi jejich priority psí hovínka
a děti před nimi důrazně varovat.
Oplocení hřišť pomůže zabránit případným úrazům dětí, které by náhle
vyběhly do přilehlé ulice. Nepomůže
však vyřešit problém psů, ať již jejich
přítomnost na hřišti spolu s bezohledným majitelem nebo jejich exkrementy obvykle v dětském pískovišti.
Z těchto důvodů proto v nově zřizovaných a rekonstruovaných hřištích
nebude nikde pískoviště, protože dnešní platné hygienické předpisy prakticky vylučují tuto možnost bez oplocení
a zakrývání při průběžné kontrole chePsí exkrementy, oplocení hřišť
Sáňkování pod hvězdárnou
Protože majitelé psů si i na stránkách mického a biologického složení písku.
Zpravodaje již dříve stěžovali, že nema- Dopravní značení v ulici Hřenské
u ulici Květnové
Již v minulosti navrhovala komise jí možnost uklízet po svých psech jejich instalované v březnu t.r., se stalo předživotního propstředí vybudování „pro- exkrementy, bylo v květnu 2003 insta- mětem stížností některých občanů,
tisvahu“, který by pomohl zvýšit bez- lováno v naší MČ 20 ks speciálních kteří zde bydlí. Připomínám, že úprava
pečnost dojezdu při sáňkování dětí košů včetně příslušných sáčků. Od té dopravního značení v této obslužné
doby byly 3 koše zničeny či zcizeny, komunikaci Ďáblic sledovala zlepšení
v této části obce.
Při podrobnějším jednání s odborem a proto jsme v současné době objednali průjezdnosti touto ulicí a snížení rizivýstavby Prahy 8 však byl vnesen po- dalších 10 ks košů s tím, že 7 košů bude ka jednak při přechodu ulice a dále
i při výjezdu z přilehlých ulic na Hřenžadavek územního řízení včetně všech umístěno v nových obytných zónách.
Že by se zlepšila čistota Ďáblic po skou, kdy pro parkující automobily
vyjádření odborných institucí, od vodohospodářů počínaje až konče krajináři. jejich instalaci? Tak to ani náhodou. nebylo vůbec vidět.
Vzhled kopce by se zřejmě změnil ne- Oprávněně proto musí maminky naPokračování na str. 2 8
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Karel Engel

■ Pane Engle, asi více našich ďáblických spoluobčanů bude při prvém setkání s Vámi v obdobné
situaci jako já někdy v roce 1996, kdy jsem teprve
ze stisku Vaší - s prominutím - „medvědí“ dlaně na
vlastní kůži poznal, že jste to Vy, mnohanásobný
mistr republiky v zápase, účastník ME, MS a v neposlední řadě OH v Mnichově v roce 1972. Jak Vy
zpětně hodnotíte svou sportovní kariéru?
Od počátku až do
konce svého aktivního
sportovního života jsem
byl vždy amatérem
v pravém slova smyslu.
Chodil do práce a potom trénoval. Pracoval
jsem více jak 35 let
v podniku Armabeton.
Tam jsem měl obrovské
zázemí a pochopení
spolupracovníků pro
své sportovní aktivity.
Je všeobecně známo (již z antických dob), že zápas je velice všestranná činnost. V historii lidstva
byl vždy takovou taktickou přípravou na boj, lov
a nebo jen zvyšování odolnosti ve snaze přežít. Různé druhy zápasu provázely lidstvo od kolébky až do
dnešních dnů. Tento sport rozvíjí nejen silové vlast-

nosti, ale také vlastnosti vytrvalostního charakteru,
rychlost, výbušnost, prostorovou orientaci i obratnost. A to jsem se nezmínil o „srdečních“ vlastnostech, jako je odvaha se podívat soupeři do očí, snaha
po vítězství, nepodceňování soupeře, vnitřní kázeň,
otužilost a podobně.
Tak tyto vlastnosti zápasu jsem poznával samozřejmě postupně, ale o to více jsem tento sport miloval.
Ráno do tepláků, během do práce (z Vinohrad přes
Nusle na Pankrác), do montérek, celý den v dílně, potom znovu do montérek a během opět přes údolí do
Vinohradské sokolovny (tehdy ČKD Stalingrad), tam
trénink a pak s vyplazeným jazykem domů.
Podařilo se mi vyhrát 6 titulů Mistra Československa a několik mezinárodních turnajů. Na Olympijské hry jsem byl nominován v závěru své aktivní
činnosti v roce 1972 do Mnichova. Tam jsem byl
v semiﬁnále vyřazen mongolským „Orlem“ Bajanmunkem, který v olympijské soutěži skončil stříbrný. Přesně stylem, o kterém se říká „ šáhnu po něm,
koukám, kde je a on mi klečí na prsou“. Díky své
sportovní činnosti jsem poznal mnoho zemí i lidí
a mnohokrát mně vlastnosti nabyté zápasnickou přípravou pomohly překonat potíže „civilního“ života.
■ Ďáblickým občanem jste od roku 1996, kdy
jste na slavnostní „kolaudaci“ svého nového
domu na Ďáblické ulici (na místě bývalé hospody
a později hudební školy) přizval jako člen Českého klubu olympioniků a Českého olympijského
výboru bohatou „olympijskou“ společnost.

Osobně se pamatuji především na manžele Zátopkovy, kdo všechno další však Vás tehdy potěšil
svou přítomností?
Ďáblice jsem dříve znal vlastně jen okrajově, to
když jsem třeba doprovázel herce Frantu Husáka,
který zde bydlel, z některé pražské noční zdravotní
procházky a také z dost častých přesunů na stavby
jako byla Spolana Neratovice nebo elektrárna Mělník v Horních Počaplech. Pamatuji se na strašnou
dlážděnou a prašnou Ďáblickou ulici, plnou výmolů.
Kdo nepamatuje, ten nepochopí, jak Ďáblice zvedly
během doby svoji kulturní i ekonomickou hodnotu.
Já to posoudit mohu jako nestranný pozorovatel,
který zde sice žije teprve od roku 1996, ale ďáblický
prostor trochu znal.
Ten náš dům (samozřejmě po náročné rekonstrukci) v Ďáblické ulici skutečně hostil již mnoho olympijských medailí. Při pomyslném přestřihávání pásky
spolu s tehdejším starostou arch. Veselým stříhala
pásku gymnastka a tehdejší předsedkyně Českého
olympijského výboru Věra Čáslavská, slavný atletický pár Dana a Emil Zátopkovi, veslaři bratři Svojanovští, diskaři Ludvík Daněk a jeho neméně slavný
žák Imrich Bugár, vzpěrač a zápasník Zdeněk Srstka,
fotbalista Antonín Kramerius, hokejista František
Tikal, pětibojař Jiří Adam, střelec Jan Kůrka, zápasník Petr Drozda, boxeři Jaroslav Tomsa a Josef
Němec. No, to by snad jako výčet stačilo. Mnoho
olympijských rozhodnutí již zažily zdi tohoto domu.
Pokračování na str. 2 8
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8 Pokračování ze str. 1
Pro vyřešení stížností na výše uvedené
dopravní značení byla dne 31. 3. 2005 se
zástupcem nespokojených občanů, za přítomnosti zástupce Policie ČR, starostky
a místostarosty dohodnuta možná řešení:
- instalace dodatkové tabulky k do-

šení s občany z ulice Hřenské projednat
a v případě souhlasu s nimi starostku či
místostarostu informovat. To však se nestalo, dne 19. 4. 2005 byla ÚMČ předápravní značce „zákaz zastavení“ na písemná stížnost, podepsaná několis časovým omezením,
ka občany z Hřenské. Jedná se o stížnost
- instalace příčného prahu ( pro snížení na úpravu dopravního značení jako tarychlosti průjezdu vozidel),
kového s tím, že tito občané dočasně
- zřízení přechodu pro chodce u za- souhlasí pouze s časovou úpravou zákazu zastavení. Přestože tento dokument
stávky MHD BUS Liběchovská.
Zástupce občanů měl tato možná ře- nesplňuje náležitosti zákona č. 85/1990
Sb. o právu petičním, byl předán k vyjádření odboru dopravy ÚMČ Prahy 8
(který stanoví dopravní značení) a dále
Dopravnímu podniku MHD.
O jejich vyjádření a dalším vývoji
• Souhlasila s poskytnutím ﬁnančsituace v této záležitosti budeme saního daru ve výši 20 000 Kč Speciálmozřejmě občany informovat.
nímu domovu mládeže ve Hvozdech
Stanovisko starostky
na podporu jeho činnosti.
• Souhlasila s uzavřením smlouvy
Přístřešek v zastávce Liběchovská
o smlouvě budoucí se společností
Vedení MČ Praha – Ďáblice rozhodPRE, a.s., o zřízení věcného břemene
lo zřídit tento přístřešek za ﬁnanční
k pozemku p.č. 485/1 v k.ú. Ďáblice,
prostředky naší MČ, neboť dle názoru
který je zapsán na LV 860, svěřené do
Dopravních podniků hl. m. Prahy není
správy MČ Praha–Ďáblice, dotčenénutné zřizovat přístřešek v zastávce
ho výstavbou veřejné telekomunikačNa znamení. A samozřejmě i z ﬁnanční sítě – stavba „PF8, Ďáblická, Šeních důvodů.
novská II,12RD,ÚPS.P-043-2-1148“.
Obchody s potravinami
• Vzala na vědomí vyhodnocení
Je známo, jak dopadlo několik dřízimní údržby komunikací 2004/2005.
vějších pokusů o zřízení dalších obCelkové náklady – doplnění skruží
chodů ať už se samoobslužným či pulposypovým materiálem, údržba chodtovým prodejem, které skončily
níků a ulic dle plánu – činily
z důvodů malého či nulového zájmu
234 537 Kč (vč. DPH). Je to o cca 50
zákazníků. Jistě zde sehrála roli snadtis. Kč více než za sezonu 2003/2004.
ná dostupnost výhodnějších nákupů
Během zimní sezóny nebyla zaznav supermarketech a zřejmě je na pomenána žádná stížnost občanů na
kraji možností udržet alespoň stávající
provádění údržby. Lze konstatovat, že
dva obchůdky.
plán zimní údržby a jeho plnění odMístní pošta
povídaly potřebám MČ.
V současné době je otevírací doba
• Souhlasila po projednání a na záoproti minulosti prodloužená a předkladě vyjádření sociální komise se
pokládá se, že po rekonstrukci dalších
zařazením do evidence dvou došlých
prostor, které budou poté užívány pošžádostí o byt.
tou, budou služby včetně otevírací
• Souhlasila s poskytnutím ﬁnančdoby rozšířené.
ního daru ve výši 10 000 Kč Svazu
Ďáblické „zlaté stránky“
chovatelů ZO 8/6 Ďáblice, která by
Tento nápad se ihned ujal a budou souměla být využita na zajištění základčástí
některého z příštích Zpravodajů.
ní činnosti pobočky.
Ekospol - lokalita „Nové Ďáblice“
• Souhlasila s poskytnutím ﬁnančVedením společnosti Ekospol jsme
ního daru ve výši 50 000 Kč TJ Ďábbyli informováni, že s klienty byla
lice – oddílu kopané, která by měla
uzavřena smlouva o dílo na výstavbu
být využita na úhradu faktur za vyúčinženýrských sítí v lokalitě „Nové Ďátování spotřeby vody a energie.
blice“ a v ní uvedeno (konkrétně čl. II
• Souhlasila s uzavřením smlouvy
- předmět smlouvy):
se společností Pražská plynárenská
Komunikace - napojení na komunia.s., o zřízení věcného břemene k pokační síť komunikací, provedenými
zemkům p.č. 458/1, 459 a 461 dle
v I. etapě dle projektové dokumentace.
PK pozemků p.č. 1639, 1644/1,
Součástí nejsou komunikace ve II.eta1721, zapsaným na LV 860 u Katastpě - např. obrubníky, vjezdy, sadové
rálního úřadu Praha město, svěřené
úpravy, zesílení živičného krytu vodo správy MČ Praha–Ďáblice, dotčezovky, deﬁnitivní dopravní značení
ným stavbou „STL plynovodu VTL
a veřejné osvětlení.
RS Ďáblice – Kostelecká – Chřibská
Dle vyjádření odboru výstavby pro
a plynovodních přípojek“.
Prahu 8:
Zpracoval tajemník ÚMČ
Jsou komunikace v lokalitě Nové

O čem se radí radní
Z programu 51. a 52. jednání
Rady MČ Praha–Ďáblice vybíráme
pro informaci občanů některé nejdůležitější body, které byly projednány.
Rada:
• Souhlasila s předloženým návrhem
rozpočtového opatření č. 1 na rok 2005.
• Vzala na vědomí návrh rozpočtového výhledu MČ Praha–Ďáblice na
období 2006–2008.
• Vzala na vědomí důvodovou zprávu ﬁnančního odboru ÚMČ k odepsání pohledávky za společností MINOS
s.r.o. ve výši 100 000 Kč a souhlasila
s odepsáním pohledávky v této výši.
• Souhlasila s volbou Ing. Ladislava Mašiky a Ing. Petra Kortana do
funkce přísedících u Obvodního soudu v Praze 8 na čtyřleté funkční období let 2005–2009.
• Vzala na vědomí, že v souvislosti
s akcí „Stavba č. 0133 - TV Ďáblice,
etapa 0002 - komunikace, Pha 8 Prodloužení ul. Řepná k regulačnímu
plynu“ dojde k přeložce vodovodu
a kanalizace v pozemcích ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR (p.č.
1622/1 a p.č. 1710/1 a PK 489/1).
• Schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě s organizací Česká
pošta s. p., ve kterém bude:
a) rozšířena výměra o 30m2 o plochu
prostor v pravé přízemní části objektu,
b) zvýšeno nájemné dle dříve schválené výše, c) smlouva bude uzavřena
na dobu rekonstrukce dříve již pronajatých prostor.
• Schválila poskytnutí ﬁnančního
daru ve výši 50 000 Kč jako mimořádnou dotaci Jednotce požární
ochrany Ďáblice, a to na úhradu faktury za vyúčtování spotřeby plynu
v Hasičské zbrojnici za období od
1. 1. 2003 do 31. 1. 2005.
• Souhlasila – na základě předložených nabídek tří ﬁrem na demolici
vedlejších staveb u domu čp.160 (akcíz) – objednat demolici u ﬁrmy ULBRICH a to vzhledem k tomu, že je
z nabídek nejlevnější a již v dané lokalitě provádí výstavbu plotu.

Karel Engel

8 Pokračování ze str. 1
■ Svou špičkovou sportovní výkonnost a fyzickou zdatnost jste využil později též jako spoluzakladatel barrandovské kaskadérské skupiny. Přibližte
nám, prosím, tuto oblast své činnosti (zahrnující
snad více než 300 ﬁlmů od Limonádového Joea
přes Most u Ramagenu až po Arabelu).
No, ono to bylo spíše současně. Někdy v roce 1962
přišel k nám na trénink do Vinohradské sokolovny Tomáš Svoboda, tehdy asistent režiséra Balíka a chtěl nějakou skupinu rváčů do ﬁlmu Tarzanova smrt. Tak jsem
mu slíbil, že seženu asi padesát rváčů a hned začal organizovat. Po pražských zápasnických, boxerských a judistických oddílech jsem se svým kamarádem Zdeňkem
Srstkou (tehdy vzpěračem z ČKD Stalingrad – později
ČKD Bohemians) a Jardou Tomsou (tehdy boxerem ve

Spartaku Sokolovo – později Sparta) sestavili partu lidí,
ze kterých se vývojem doby vykrystalizoval základ pozdější kaskadérské skupiny na Barrandově.
Ty začátky nebyly vůbec lehounké a bolely. Ještě
při natáčení ﬁlmu Limonádový Joe jsme se řezali
doopravdy. Když rána, tak rána, když úder židlí, tak
ta židle nebyla balzová, ale normální, když pád ze
schodů, tak bez chráničů. Traduje se, že slavný americký herec Henry Fonda se obrátil na režiséra Oldřicha Lipského s otázkou, kde sebral tak vynikající
skupinu kaskadérů. No, neviděl nás po skončení ﬁlmovacího dne. Později, někdy v roce 1966, když se
tady natáčel v dekoracích „Limonádníka“ německý
ﬁlm Zlatokopové z Arkansasu, tak francouzský koordinátor nebezpečných scén Jack Bezar se chytal za
hlavu, když uviděl naše ﬁlmové „umění“. To on nás
naučil dávat i dostávat ﬁlmové rány (které se musí
„telefonovat“, aby si divák užil), naučil nás padat do
krabic (které zbrzdí dynamickou energii padajícího
těla na únosnou úroveň a nikoliv do molitanu, který

Ďáblice II. pravomocně zkolaudovány
včetně veřejného osvětlení. Zbývá jen
dořešit terénní úpravu v provizorním
náspu mezi chodníkem a pozemky
sousedních vlastníků, kde mají být vybudovány podezdívky oplocení jednotlivými majiteli domů.
V lokalitě Nové Ďáblice I. je zkolaudována část komunikací (staveništní
komunikace), zbývá dokončit vegetační vsakovací plochy, parkovací plochy,
položit deﬁnitivní živičné vrstvy. Údajně došlo k dohodě mezi EKOSPOLEM
a stavebníky rodinných domků na doﬁnancování a práce budou brzy zahájeny. Problémem zůstává úprava parkovacího pruhu podél Ďáblické, chodníků
a vegetačního pásu. Jednotliví stavebníci si budují pouze vjezdy, byť jako
právní nástupci EKOSPOLU by tyto
úpravy měli provádět.
Naše MČ se rozhodla řešit i dosud
nerealizované osvětlení v lokalitě „Pod
Hájem“ a požádala odbor městského investora Hl. m. Prahy o ﬁnancování této
akce. Odpověď pro nás zní, že vzhledem
k majetkovým problémům k pozemkům, které budou dotčeny touto stavbou
a jsou dosud v majetku soukromých
osob a též z důvodů vysokých ﬁnančních nároků se o této investici neuvažuje. Ze strany naší městské části lze v tuto
chvíli konstatovat, že jsme samozřejmě
ochotní jednat s přímými povinnými aktéry zmíněných stavebních aktivit, nicméně s přihlédnutím k předpokládaným
nákladům, které se pohybují řádově kolem desítky milionů, není možné očekávat, že budeme schopní řešit problémy,
na které zadělal někdo jiný.

Dům s chráněnými byty
(místo bývalého kina)

Informace o této připravované stavbě
proběhla již ve Zpravodaji. Dle programu, vyhlášeného Ministerstvem pro
místní rozvoj, se vymezují pojmy na výstavbu podporovaných bytů a chráněným bytem se konkrétně rozumí: Podporovaný byt v domě zvláštního určení,
který je určený k uspokojování bytových potřeb osob se zvláštními potřebami v oblasti bydlení z důvodů zdravotních či z důvodů pokročilého věku tak,
aby došlo k prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti a který splňuje stavebně technické podmínky upravitelného bytu. Pod tímto pojmem se rozumí
byt, který splňuje požadavky bezbariérovosti, tedy byt, který bez dalších stavebních úprav může sloužit osobám
s omezenou schopností pohybu a orientace. V chráněném bytě jsou zajišťovány
služby sociální péče (dle §73 zákona č.
100/1998 Sb. o sociálním zabezpečení)
a ty jsou poskytovány dle individuelních
potřeb nájemců s důrazem na posilování
jejich autonomie a soběstačnosti.

se pádem těla stlačí a je z něho beton) a dal nám dost
i technických rad pro využití různých pomůcek
a chráničů. Tyto pomůcky jsme si začali sami vylepšovat a vyrábět.
Postupně jsem pracoval ve více než 450 ﬁlmech,
když jeden z posledních byl Záhada hlavolamu, kde
hraji postavu Mažňákova otce, shodím malého Jana
Tleskače z věže zvonice kostela Sv. Jakuba a utopím
se ve funkční kanalizační stoce v Bubenči. „Voněl“
jsem minimálně tři dny. V Arabele jsem hrál kata a ve
válečných ﬁlmech jsem vystřídal různé druhy vojenských uniforem. Od československých přes americké,
německé i rudoarmějské. A že se těch vojenských ﬁlmů na našem území točilo dost. Zejména, když se
boural starý Most a vesnice v uhelné zóně severních
Čech, tak ﬁlmové štáby z celého světa si tam podávaly ruce. No a v neposlední řadě jsem kupoval „Mlejn,
ve kterým straší“ ve ﬁlmu Zdeňka Trošky Seno, slunce, jahody. No a ta moje role zase končila rvačkou.
Děkuji za rozhovor.
Jan Kolář

květen 2005

ĎÁBLICKÝ ZPRAVODAJ

strana 3

Anketa Ďáblického zpravodaje pokračuje

Protože všichni účastníci ankety si
svorně pochvalovali bydlení v Ďáblicích,
nechala jsem „chválu“ jen v příspěvku
paní Charvátové. Ostatní příspěvky byly
zkráceny a cituji z nich pouze stížnosti.
atříme mezi nové občany MČ Ďáblice. Jako jedni z prvních jsme se
stěhovali do nového komplexu v ulici
Osinalická. Tuto lokalitu jsme zvolili
převážně z důvodu krásného prostředí,
které není obklopeno ruchem velkoměsta. Zaujala nás hvězdárna, les a stará
zástavba, hlavně ta skutečnost, že zde
převažuje tzv. „duch vesnice“. (...)Starousedlíci se k nám, možná i díky tomu,
že máme pejsky, chovají velice vstřícně,
ptají se, jak se nám zde líbí a vyzařuje
z nich pohoda – je patrné, že i jim se zde
žije dobře. Naše děti zde díky zájmu
MČ mají takové možnosti, o kterých se
nám jinde ani nesnilo. Již ti nejmenší se
mohou vydovádět na dětském pískovišti
s krásným zázemím, větší mají zase
možnost sportovních aktivit na dětském
hřišti či kulturní vyžití v místním klubu.
Jen je nám líto, že si mládež nedokáže
udržet na místním hřišti pořádek. Navrhovaná pracovní síla je sice namístě, ale
možná by stačilo, upozornit na tuto skutečnost děti ve škole. Škola se nám také
velice líbí, panuje tam sice přísnější režim, než na který jsme byli zvyklí, ale
pro děti je toto přínosem do jejich budoucího života. Opět musím podotknout,
že aktivity školy jsou v mnohem větším
rozsahu, než na škole, ze které jsme
odešli. Občanská vybavenost v okolí
Ďáblic je perfektní, síť supermarketů,
bazén a kino v Letňanech umožňuje na-

P

šim dětem také širokou škálu kulturního
a sportovního vyžití. Souhlasím ale s pisatelkou, která přispívala do Ďáblického
zpravodaje, že zde chybí obchůdek – večerka s potravinami, která nám umožní
tzv. „v pantoﬂích“ vyběhnout koupit
věc, na kterou jsme v lákavé nabídce
rozličného sortimentu supermarketů zapomněli. Dalším problémem je svoz
odpadu u našeho domu. Domnívám se,
že tři kontejnery pro 46 rodin nestačí.
Sami jste se přesvědčili, že nepořádek,
který se občas nahromadí u těchto kontejnerů, by se přesně vešel do toho chybějícího – čtvrtého. Stálo by i za uvážení
umístění kontejnerů na tříděný odpad
např. v okolí restaurace U krále Holce,
přispělo by to možná k většímu pořádku
na hřišti a k tomu, že noví občané to ke
stávajícím kontejnerům mají příliš daleko (nemáme sklepní prostory ani spíže,
kam bychom mohli průběžně tříděný
odpad shromažďovat). Poslední věcí,
která mě trápí je vysoký výskyt psích
exkrementů v okolí našeho domu. Starousedlíci i novousedlíci Ďáblic používají Osinalickou ulici jako hlavní trasu
při venčení svých miláčků, kteří po sobě
však zanechávají „nepříjemné stopy“.
Málokdo tyto výtvory uklidí.... Nestálo
by za zamyšlení instalovat alespoň na 2
místech stojany se sáčky pro psí exkrementy, tak jak je to i v jiných MČ a zároveň upozornit občany, že je jejich povinností mít psy nejen uvázané....
I přes tyto malé neduhy vám patří veliké díky, protože je prokazatelné, že
paní starostce i ostatním na radnici velmi záleží na tom, aby zdejší občané byli

(Placená inzerce)

spokojení. Je to vizitka toho, že na správných místech sedí kompetentní lidé se
zájmem o své okolí. Moc děkujeme,
jsme rádi, že zrovna Ďáblice se staly naším novým domovem.
Charvátovi
ám pouze jednu praktickou poznámku: Moje přítelkyně jezdi
někdy navečer z práce autobusem z Ládví a od určitého času je jejich hodinová
frekvence velice nízká. Myslím, ze to je
problém nejen její. Na druhé straně lidí,
bydlících ve Starých Ďáblicích díky novým a novým domům přibývá, nicméně
ranních autobusu není dostatek a jsou
často přecpané. Jednoduše: Stálo by za to
se zamyslet nad promyšleností dopravy.
Jaromir Skopalik
íbilo se nám také informační setkání s paní starostkou v základní
škole, kde jsme se dozvěděli řadu zajímavých věcí. Naši spokojenost s bydlením v Ďáblicích bohužel kalí fakt, že je
tady poměrně špatná dopravní obslužnost MHD. Interval autobusu považujeme za nedostatečný a rádi bychom, aby
se intervaly zkrátily. Dle našeho názoru
nejsme sami, kdo by zlepšení místní veřejné dopravy uvítal. V autobusech jezdí relativně hodně lidí a dokonce se
stává, že jsou autobusy přeplněné. Další
nedostatek spatřujeme v otvírací době
místní pošty. Oba s manželem pracujeme mimo Ďáblice a máme poměrně
dlouhou pracovní dobu, takže když nám
přijde doporučený dopis, je pro nás velmi obtížné jej ve stávajících otvíracích
hodinách pošty vyzvednout. Velmi by
nám pomohlo, kdyby byla otvírací doba
pošty prodloužena alespoň některé dny

M
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v týdnu do 19.00 hod. (třeba i na úkor
zkrácení v jiných dnech), případně aby
byla pošta otevřena i v sobotu. Jinak se
nám ale v Ďáblicích líbí. Pozitivně vnímáme fakt, že městský úřad projevuje
zájem o názory místních občanů. Doufáme, že mu to vydrží a že si uchová
také svoji vstřícnost a ochotu, kterou
jsme od počátku pociťovali.
Zdeňka a Tomáš Bělohlávkovi
íbí se nám klidné prostředí
a možnost trávit volný čas v nedalekém Ďáblickém háji, také nápad
s otevřením nové knihovny, která je
spojena s možností přístupu na internet atd. Přestože převládají pozitiva, je
zde i několik nedostatků, kterých jsme
si doposud stačili všimnout. Zejména je
málo příležitostí nakoupit si potraviny
přímo zde v místě, aniž bychom museli
jet autem do nějakého nákupního centra. Možná by stálo i za úvahu, zda neposílit autobusovou dopravu, zejména
v pozdně večerních hodinách. Také
sem nejezdí žádný noční autobus.
Roman Špicl a Lenka Hodová
sme zde velmi spokojen, ale přesto
nás mrzí, že se v zimě zapomíná na
protažení silnice mezi domky u Šenovské
ulice. Již druhou zimu jsme se brodili
k autobusu vysokým sněhem. Ani autobusové spojení není ideální - číslo 103
i 202 jezdí ve velkých intervalech, zvláště
v podvečer a večer. Na váš Zpravodaj se
vždy těšíme, protože se tak dozvíme, co
se v našem okolí děje. Děkujeme za něj.
S pozdravem noví obyvatelé.
(Příspěvky byly redakčně kráceny.)
Tereza Adámková

L
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(Placená inzerce)
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Cyklista a helma

Jaro je opět tu a s ním teplé počasí,
které láká k vyjížďkám na kole.
Ovšem dříve než vyrazíte, nezapomeňte sobě a především svým dětem

nasadit cyklistickou helmu. Můžete
tak snadno předejít mnohým život
ohrožujícím zraněním. V polovině
všech nehod na kole je totiž zasažena
cyklistova hlava. Navíc nezapomínejme, že vážná cyklistická nehoda se
může stát komukoli, kdykoli, kdekoli
a v jakékoli rychlosti. Proto ani dítě,
které jezdí pouze v sousedství svého
domova není v bezpečí (stejně tak
jako dospělý, který jede „jenom“ pro
rohlíky). Výzkum říká, že většina
vážných nehod cyklistů se přihodí
právě v poměrně klidných obytných
oblastech.
A připomeňme si, že od roku 2001
je pro děti nošení helmy v České republice povinné. O to smutnější je, že
ji podle nedávného průzkumu nosí
pouhá 2 % malých cyklistů (z obcí
dopadla nejlépe Kroměříž s asi 20%,
co kdyby se ji Ďáblice pokusily „trhnout“?)! V Čechách vynikáme v jiných číslech – máme jednu z nejvyšších úmrtností dětí na následky úrazů
(ročně zemře asi 250 dětí ve věku 1
– 14 let). Myslím, že zodpovědnější
přístup rodičů by pomohl situaci
značně zlepšit.
Pokud hledáte radu, jak vybrat
správnou helmu či tip, jak potomka
přimět ji nosit, radím podívat se na

K výstavě drobné plastiky
Barbory Veselé

články BESIPu na webových
stránkách Ministerstva dopravy.
Ale netvařme se, že cyklistické helmy jsou jen pro děti či
pro závodníky. Ani my dospělí
příležitostní cyklisté bychom
na ni neměli zapomínat. I my
máme hlavu jen jednu a navíc
proč nejít příkladem a neukázat, že helma je něco, co k jízdnímu kolu automaticky patří.
Barbora Cíchová

Kontejnery v obci

Další termíny přistavování velkoobjemových kontejnerů v Městské
části Praha – Ďáblice v r. 2005
Určené termíny: 20.

a 21. května 2005 (pátek a sobota)
a v druhé polovině roku 2005
23. a 24. září 2005 (pátek a sobota)
21. a 22. října 2005 (pátek a sobota)
25. a 26. listopadu 2005 (pátek a sobota)

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)
• v ulici Na Blatech

Foto: P. Veselý (2x)

přístupné od dubna do 10. června ve společenském sále DIAKONIE
v Obecním domě.

Ďáblické Zlaté stránky
Jak jsme již informovali ve 3.
čísle Ďáblický Zpravodaj připravuje vydání Ďáblických Zlatých stránek. Bude se jednat o seznam
ďáblických ﬁrem a důležitých telefonních čísel.
Nabízíme všem Ďáblickým podnikatelům možnost být ZDARMA
zařazen do tohoto seznamu, který
bude publikován jako zvláštní příloha některého dalšího čísla Ďáblického zpravodaje. Přivítali bychom
doplnění telefonního spojení – vedle názvu ﬁrmy či služby - též charakteristikou či oborem podnikání.
Zájemci se mohou přihlásit pokud možno co nejdříve na e-mail:
dablicky.zpravodaj@centrum.cz
nebo telefonicky na tel.: 777
949 348 (Tereza Adámková).

ZAMYŠLENÍ
Každý měsíc otevírám se zájmem
stránky Ďáblického zpravodaje a jako
nedávno příchozí jsem s ještě větší pozorností četla názory a připomínky
občanů v posledním čísle. A překvapila mne jedna věc, jak často se mluví
a píše o psech. Myslím tím v negativním slova smyslu. Jsem majitelka psa,
mám ráda všechna zvířata a proto mě
mrzí neustálé mediální kampaně, vedené proti nim. Každý den po celý rok
trávím nejméně hodinu v Ďáblickém
háji a nikdy jsem nebyla ohrožována
nebo omezována nějakým psem. Za to
jsem několikrát uskakovala šíleným
cyklistům, prchala před partou výrostků s dělobuchy, znechutili mě opíjející
se bezdomovci a dvakrát jsem byla
terčem zájmu exhibicionisty. Chci tím
vším říct, že nás neohrožují psi, ale
lidé. I za útoky psů stojí lidé. Lidí by-

chom se měli bát a ne zvířat. Zvířata
totiž stále ještě žijí v harmonii s přírodou, ale my se od ní stále víc vzdalujeme. Sami sebe ohrožujeme černými
skládkami, netříděným odpadem, spalováním nevhodných materiálů …
Nejsem zapálená ekologická aktivistka a chápu rozhořčení majitelů znečištěných chodníků či předzahrádek.
Jsem pro pranýřování nezodpovědných
majitelů zvířat, ale byla bych ráda, kdyby to vše bylo v rovnováze s tím, co
všechno nám zvířata přinášejí, jak obohacují náš život, jak je život s nimi veselejší a jak některým z nás pomáhají
a uzdravují nás. Nezapomínejme na
všechna tato pozitiva, až nás zase bude
děsit nějaký novinový článek anebo až
se budeme rozčilovat nad psem, který
nám počůral nově natřený plot.
Veronika Kostová

Klec spadla

V listopadu loňského roku téměř denně hlásili občané
naší MČ, že zjistili chybějící kryty kanálových vpustí
v blízkosti jejich bydliště.
Protože se jednalo o nebezpečnou situaci, kdy hrozilo
zranění občanů, popř. poškození motorových vozidel, ÚMČ
reagoval okamžitě. Otvor po mříži byl ﬁrmou TAXUS překryt dřevěným krytem a náhradní kryty byly urychleně objednány. Protože však v tomto období se ztrácely kryty kanálů i v jiných částech Prahy, nebyly schopny dodavatelské
ﬁrmy uspokojit požadavky na nové kryty okamžitě v plném
rozsahu. Tak kryty v naší MČ byly postupně doplněny do
poloviny prosince loňského roku.
Jistě si každý položí otázku – proč se asi kryty ztrácely?
Nejpravděpodobnější vysvětlení je to, že byly dále prodány
jako šrot ve sběrně. Nepotvrdilo se , že to bylo ve sběrně
v Ďáblicích nebo v jejich okolí. Nicméně nové kryty již nejsou litinové, ale jsou vyrobeny z recyklované pryže. Připomeňme si ještě, že kryty zmizely v ulicích Zákupské, Čen-

kovské, Ptáčnické, Osinalické, Mannerově, Kučerové,
Květnové a Myslivecké. Městské části tak vznikla škoda ve
výši cca 26 tis. Kč.
Jelikož se viníka nepodařilo zjistit, podali jsme trestní
oznámení na neznámého pachatele s podezřením trestného
činu krádeže a obecného ohrožení.
S potěšením však můžeme dnes oznámit, že viníka, resp.
viníky se Policii ČR podařilo dopadnout a usvědčit. Jedná
se o dva občany, bydlící v Praze 9–Hrdlořezích, kteří kradli kanálové kryty v Ďáblicích a v Praze 9–Černém Mostě,
přičemž tak MČ Praha–Ďáblice, MČ Praha 14 a TSK Hl.
m. Prahy způsobili celkovou škodu ve výši 97 350 Kč.
Ukradené kryty pak prodávali do sběrny v Malešicích.
Hlavní líčení s obviněnými proběhlo v dubnu t.r. u Obvodního soudu pro Prahu 9. O rozsudku nad obžalovanými
budeme občany informovat.
Ing. Jaroslav Černý, místostarosta
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CO NEVÍTE O NAŠICH FIRMÁCH

buji, že budete stejně jako já překvapeni šíří nabízených služeb, dostupných
jak ďáblické veřejnosti, tak zájemcům
z okolní spádové oblasti.
Aktivity ﬁrmy JaRa v Ďáblicích se
datují od roku 2002. Zabývá se obchodní činností a poskytováním služeb.
Naleznete zde kadeřnictví, kosmetiku, vizážistku, solárium zn. „Ergoline“, masáže sportovní i relaxační. Masáže provádějí posluchači sportovní
školy „Palestra Kbely“. Jsou to absolventi masérských kurzů, zakončených
úspěšnou zkouškou.
Kadeřník vám zhotoví účes na všední i slavnostní den. Kosmetička vám
poskytne kompletní ošetření pleti, nalíčí vás a poskytne radu v oblasti vizáže.
Pro obzvlášť výjimečné příležitosti
(svatby, plesy) nabízí salon JaRa slavnostní účesy a líčení. Tyto služby salon zajišťuje i mimo běžnou otevírací
Abyste zjistili, co se skrývá pod tou- dobu po předběžném objednání.
to ﬁrmou, je třeba navštívit – stejně,
Můžete si zde též zakoupit vlasovou,
jako jsem to udělal já – její provozov- pěstící, dekorativní i solární kosmetiku.
nu na atraktivním nároží nepřehlédnuSpolečnost JaRa rozšiřuje v soutelného bytového domu na křižovatce časné době svou nabídku o esotericulic Ďáblické a Kostelecké. Nepochy- kou činnost, jíž se oba spolumajitelé

Foto: J. Kolář (4x)

Dnes JaRa

Jana Paveleková a Vilém Prokš dlouhodobě věnují.
Jedná se zejména o Auravideo, Irisdiagnostiku, Reiki ošetření, Bachovu
květovou terapii , numerologii, výklad
karet, astrologii, Su Jok a mnoho dalších. Některé s těchto esoterických
směrů aplikují paní Paveleková a pan
Prokš sami, na jiné si zvou své přátele
esoteriky. V salonu JaRa budou probíhat i semináře a přednášky na daná témata. O všech těchto aktivitách bude
veřejnost informována s dostatečným

předstihem na informační tabuli, která
je vyvěšena ve výloze provozovny.
První z těchto akcí byl koncert na
Tibetské mísy v podání Jaroslava
Drábka z Brna, který se uskutečnil dne
5. května 2005 od 17 hodin v prostorách provozovny. Součástí vstupenky

na tuto akci v ceně 50 Kč byla bonusová poukázka na slevu ve výši 10% na
službu dle výběru (kadeřnictví, kosmetika, masáže, solárium).
Stabilizovaný a postupně se dále rozšiřující okruh zákazníků vytváří podle
majitelů ﬁrmy základ jejího fungování.
Salon JaRa přichází i s akčními nabídkami. V současné době to je nabídka kosmetického ošetření po zimním
období, která zahrnuje masáž dekoltu ,
krku a obličeje krémem s Retinolem
a vitamínem E za akční cenu 250 Kč.
Otevírací doba provozovny je od 10
do 20 hodin, ve středu do 19 hodin,
v sobotu od 10 do 16 hodin.
Služby vždy dotvářejí občanský
život kterékoliv obce, pro rozšiřující
se Ďáblice to pak platí přednostně.
Myslím si, že bychom neměli zůstat
u pasivního držení palce, aby tyto
a další služby zde pevně zakotvily.
Jan Kolář

Výstava pro kočku

Vážená redakce, dovolujeme si Vám
zaslat výsledky VÝSTAVY PRO
KOČKU, jarní umísťovací výstavy
opuštěných koček, která proběhla
v neděli 3. dubna v prostorách Chvalské tvrze na Praze 9 (Horní Počernice). Výstavy se zúčastnilo 10 útulků,
které hledaly domov pro celkem 99
koček; 86 koček putovalo z výstavy
k novým majitelům. Na výstavu se
přišlo podívat 1400 lidí, kteři namísto
vstupenky přinesli každý jednu kon-

zervu krmení pro kočky. Kočky v útulcích mají tedy zase chvíli co do mističek.
Podrobnejší informace jsou k dispozici na http://akce.kocky-online.cz/.
Chceme Vám poděkovat za zveřejnění pozvánky na výstavu ve Vašem
Zpravodaji a těšíme se na shledanou
zase za půl roku, u podzimní umisťovací výstavy opuštěnych koček.
S pozdravem Zuzana Fenclová
Kocky-online.cz

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Matematická olympiáda

Dne 8.4.2005 se v ZŠ Libčická konalo okresní kolo matematické olympiády pro Prahu 8. Do tohoto kola byli
na základě pravidel soutěže pro 6. a 7.
ročníky nominovaní úspěšní řešitelé
domácího kola. Základní školu U Parkánu poprvé reprezentovali v kategorii
Z6 (pro žáky 6. ročníku) Barbora Fišerová a Jana Nedvědová, v kategorii Z7
(pro žáky 7. ročníku) Milan Poláček.
Za Prahu 8 se tohoto kola zúčastnili

v kategorii Z7 žáci 2 víceletých gymnázií a 5 základních škol a v kategorii
Z 6 žáci 2 víceletých gymnázií a 6 základních škol. Ze ZŠ U Parkánu se
v tvrdé konkurenci nejlépe umístnila
Jana Nedvědová, která obsadila 8.
místo. První místa u obou kategorií
obsadili téměř výhradně žáci Prvního
obnoveného
reálního
gymnázia
a Gymnázia Ústavní.
Zdenka Bystrianská, učitelka ZŠ

(Placená inzerce)

ĎÁBLICKÝ ZPRAVODAJ

strana 6

květen 2005

Z REDAKČNÍ KORESPONDENCE

Tak to vidím já …
Vážená redakce,
dlouho jsem se rozhodovala, zda mám
reagovat na Vaši výzvu k napsání svých
postřehů ze života v rozrůstajících se
Ďáblicích. Dosud píšou pouze občané,
kteří se sem teprve nedávno přistěhovali a tato skutečnost rozhodla.
Patřím již k déle bydlícím občanům
naší městské části a mám na rozdíl od
nich možnost srovnávat. Je pravda, že se
v Ďáblicích hodně změnilo k lepšímu.
Uvádí se vodovod, plynoﬁkace, elektrické vedení apod. Ale k tomu došlo
nejen u nás, ve všech městských částech
došlo po roce 1989 k takovému rozvoji.
Myslím si, že naše zastupitelstvo
v posledních letech poněkud zapomíná
na to, že rozvoj obce se neměří jen počtem postavených domů, komunikací
a tím, jak se v obci daří podnikatelskému sektoru. Do péče o obec patří hlavně péče o její občany a v tomto směru
mně současně situace neuspokojuje.
Zajímalo by mě, proč se tak málo zastupitelstvo zabývá tím, co se děje na

ve Zpravodaji, by přispělo k důvěře
v naše zastupitele. Myslím si, a nejen
já, že peníze „za skládku“ by měly být
hranici městské části Ďáblice. Ve Zpra- věnovány hlavně na zlepšování životvodaji chybí podstatné informace ního prostředí. Je tomu tak skutečně?
Dalším velkým problémem v Ďáblio současném stavu na skládce komunálního odpadu a hlavně o způsobu cích je pořádek na ulicích a chodnících
kontroly. Dále postrádám více infor- v místech, která nikomu nepatří, tzn.
mací o stavu přípravy dálnice, která od nového magistrátního domu v Osipovede kolem naší obce a jak zastupi- nalické ulici, okolí dětského hřiště,
telstvo se v tomto směru angažuje, aby celá plocha budoucího náměstí a to
dopady na životní prostředí v Ďábli- uvádím jen malou část městské části.
cích byly co nejmenší. Rovněž bych Přes psí exkrementy není někdy ani
chtěla vědět, proč se neustále zabírá kam šlápnout. Koše, určené na tyto psí
další a další zelená plocha pro výstav- hovínka, jsou poničené. Chodím po
bu, která byla původně určena pro par- Ďáblicích pěšky a bohužel takto vidím
stav svého bydliště, kde se dříve „pokové úpravy, zelené pásy a podobně.
Dalším problémem je doprava z Ďá- staru“ na jaře brigádně uklízely ulice,
blic k metru mimo dopravní špičku. chodníky a i děti z naší školy se na
Chtěla bych vědět, jakým způsobem těchto akcích podílely. Teď je tomu ke
podpořilo zastupitelstvo petici občanů škodě nás všech a hlavně dětí jinak.
Přeji všem spoluobčanům pěkné
Ďáblic v této záležitosti. Rovněž by
občany určitě zajímalo přesné hospo- jaro.
Taťjana Dohnalová
daření s penězi, které dostává naše
městská část od Magistrátu jako kompenzaci za skládku. Stále se domnívám, že zcela otevřený přístup v této A druhý pohled …
Dostali jsme do schránky anketní
věci, tzn. zveřejňování takových údajů
leták Ďáblického zpravodaje s výzvou
k napsání, co nás přivedlo do Ďáblic
a co se nám zde líbí.
Musím říci, že můj vztah k této lotrůnu, císaře Karla I. z rodu Habsbur- kalitě je dán již tím, že jsem prvních 20
let prožila v nedaleké vesničce. Dalků (jako českého krále Karla III.).
Zájemci si budou moci tuto knihu ších 20 let jsem se svou rodinou bydleprohlédnout v naší knihovně od la na opačném konci Prahy. Hledali
15. 5. 2005. Vzhledem k jejím roz- jsme způsob, jak žít v přírodě a přitom
měrům a samozřejmě i vyšší pořizo- v Praze, s dobrým spojením MHD
vací hodnotě nelze knihu zapůjčovat s centrem. Projeli jsme různé nabízené
domů.
lokality, ale Ďáblice nás hned učarova-

Informace z radnice

Naše městská část zakoupila nádhernou publikaci „Království české“,
která velmi názorně a přehledně představuje rodokmen českých knížat
a králů od prvního historicky doloženého panovníka z rodu Přemyslovců,
knížete Bořivoje, až po jeho posledního pokrevního potomka na českém

ly. To člověk cítí v sobě – jestli může
být někde doma a mít to tam rád.
Při každém návratu domů, když
vjíždíme do Hřenské ulice a otevře se
pohled na vzdálený horizont zvlněný
pohořími, ze mne spadne napětí a stres
rušného velkoměsta, jako by z dalekých otevřených prostorů dýchala volnost. Rozkvetlý hrozen zahrad s upravenými domky a uličkami přináší
hřejivý pocit pohody.
Máme to tu rádi, obdivujeme krásné
zahrádky, milujeme procházky lesem
a pohled do kraje. Pro tu eleganci, harmonii, klid a pořádek, zeleň a vzduch,
jsme tady chtěli žít. Pokud by se mělo
něco změnit k horšímu – třeba zastavět
obzory, zvýšit hluk, snížit bezpečnost,
byli bychom rozhodně zklamaní.
Ďáblice jsou určitý celek, který se
sám přičinil o svůj vzestup, obyvatelé
s láskou pečují o své prostředí, a tak
nemusí vítat narušení svého zaběhlého
života přistěhovalci. Mohou se obávat,
že noví obyvatelé nebudou respektovat
dosavadní řád a osidlování přinese konec idylického soužití. A to bych si
také nepřála.
Osobně jsem se nesetkala s negativním přístupem místních obyvatel, naopak, s některými lidmi, které zde
znám, máme většinou stejný zájem.
Zuzana Martináková
(Druhá část dopisu je vypuštěna,
výhrady pisatelky jsou v podstatě totožné s těmi, které jsou uvedeny v příspěvku T. Adámkové „Anketa Ďáblického zpravodaje pokračuje“ na str. 3.
Redakce)

Máte sen a nevíte jak ho realizovat?
Komerční banka Vám pomůže!
Hledáte cestu k novému bydlení?
Od koupě nového až po rekonstrukci starého máme pro Vás Hypoteční úvěr!
Potřebujete si zařídit domácnost nebo se chystáte na dovolenou?
Jistě oceníte výhodnou nabídku Spotřebitelského úvěru!
Chcete si půjčit a nechcete platit zbytečné poplatky?
Vyzkoušejte Perfektní půjčku a určete si sami výši a dobu splácení!
Potřebujete okamžitě trvalý úvěr, který můžete čerpat bezúročně?
Pro Vás máme připravenou Kreditní kartu s ještě lepšími podmínkami!
Více informací Vám rádi poskytneme na naší pobočce Komerční banky,
kterou najdete v těsné blízkosti stanice metra Ládví:
Praha 8 – Ládví
Střelničná 1660
Tel.: 222 453 120–123

(Placená inzerce)
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Komise, pořadatel

Termín

Akce

Poznámka

Diakonie

duben – 10.
června

Kresby na ručním papíru
a drobné plastiky Barbory Veselé

denně ve společenském sále Diakonie v Obecním domě

od 15. 6.

Výstava žáků ZŠ

denně, práce žáků výtvarného kroužku a kroužku paličkování

Sportovní
Sociální

5. 6.

Den dětí

14.00 fotbalové hřiště – sportovní den

květen

Výlet seniorů

Školská a kulturní

5. 6.

Den dětí

Základní škola

2.–13. 5.

Škola v přírodě

termín bude upřesněn
10.00 u ZŠ + ukázky a nábor do kroužku Taekwon-do a přátelské utkání
ve fotbale Admira a žáci ZŠ, nábor do oddílu Admira (ročník 1998 – 2001)
3., 4. B, 5., 6. tř. Camphotel Hruštice, 382 79 Frymburk

13.–23. 5.

Škola v přírodě

1., 2., 4. A tř. Camphotel Hruštice, 382 79 Frymburk

23. 5.–3. 6.
20. 6.–29. 6.

Škola v přírodě
Školka v přírodě

7., 8., 9. tř. Camphotel Hruštice, 382 79 Frymburk
Penzion Skol, Dolní 110, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

Rady zahradníka na květen

Cibuloviny v našich zahradách pomalu odkvétají, ale je o ně potřeba
dále pečovat. Po odkvětu se mnohé
cibuloviny stávají spíše estetickou
přítěží zahrad. Jejich kompletní odstranění by však znamenalo podstatné zeslabení cibulí a tím i jejich kvetení v příštím roce. Ponechte zatím co
nejvíce listů a odstraňujte jen květy.
Po několika týdnech začnou listy
vadnout a to je teprve správná doba
na jejich úplné sestřižení.
Pro krásný a hustý trávník je důležité často jej sekat na optimální výšku, což je asi 4 – 5 cm. Velmi důležité
je také jeho hnojení a závlaha. Sekáte
– li jej dostatečně často a pouze krátké vršky trávy, není ani třeba ji sbírat
a můžete ji ponechat na trávníku.

www.autoavant.cz
aa@autoavant.cz

Tyto odstřižky pak působí jako přirozené hnojivo.
Kdo ještě nemáte vysazené okenní
truhlíky, máte na čase! Doporučuji samozavlažovací truhlíky – alespoň na
jižní stranu domu. Rostliny si v nich
sami dávkují vodu a nemohou být přelity. Letničky, které oživí vaši zahradu, je
třeba vysadit už teď. Při výběru dávejte
pozor, jaké letničky si kupujete, některé
mohou vyrůst do značných rozměrů
a tím narušit koncepci vaší zahrady.
A rada na závěr: Nezapomeňte na
včasné odstranění plevelů! Dokud
jsou mladé, jdou lehce vytáhnout. Zanedbání této péče může v budoucnu
způsobit nemalé problémy, hlavně
v trvalkových záhonech!
Filip Adámek

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

(Placená inzerce)

Zpracovala M. Bulirschová

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ NA KVĚTEN A ČERVEN 2005

prodej: 286 001 131
servis: 286 001 121
(Placená inzerce)
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Poděkování

(Placená inzerce)

Vážení spoluobčané, dovolte abych Vám touto cestou poděkovala za
velkou aktivitu při podpisové akci na podporu uzavření smluvního vztahu
oční ordinace v Osinalické ulici s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.
Příjemně mě překvapilo a potěšilo, kolik občanů Ďáblic se do této akce
zapojilo.
Poděkovat bych chtěla zastupitelstvu naší městské části, které tuto veřejnou podpisovou akci zorganizovalo.
MUDr. Hana Pešková

Co si můžeme
nového
přečíst
V naší místní knihovně přibyly

v dubnu 2005 tyto knižní přírůstky:
Brown D. - Pavučina lží
Brown S. - Nejhlubší tajemství
Clarke A. C. - Oko času
Coulterová C. - Ohnisko požáru
Deaver J. - Žhavé zprávy
Mc Clure K. - Diagnóza
Parker R. B. - Špatný obchod
Sparrow M. - Další příhody
venkovského lékaře
Spencerová L. - Naplnění
Fulghum R. - Třetí přání
Roberty J. - Pán moru
Franzen J. - Rozhřešení
Wouk H. - Válka a vzpomínky
Ivana Midlochová, knihovnice

Oprava

k dokončení kroniky SK ĎÁBLICE – kopaná (Ďáblický zpravodaj
č. 2/2005, str. 6)

V poslední větě 4. odstavce od konce příspěvku je třeba škrtnout část
věty: Činnost ukončil Veniger. Totéž
platí o 1. větě následujícího 3. odstavce od konce: Novým trenérem pro jarní soutěž je pan Morávek.
Na základě jednání výboru klubu
(již po předání celého čísla 2 Zpravodaje do tisku – pozn. redakce) došlo ke
změně původních skutečností, které
nyní vyjadřuje tento text, nahrazující
výše uvedené:
Po aktivní činnosti hráče oddílu převzal Pavel Veniger funkci trenéra našeho družstva pro jarní soutěž Pražského přeboru.
J. Z.

Sbírka šatstva

Přestože v pátek 8. dubna bylo deštivé počasí a někoho to možná odradilo od cesty do Diakonie, sbírka šatstva
a věcí z domácností se opět vydařila.
Do centrály těchto sbírek, která přesídlila z Úpice do Broumova, odjelo
z Ďáblic po určitém roztřídění šatstva
a doplnění krabic plné auto kvalitního
oblečení i drobných předmětů.
Pokaždé cítíme potřebu poděkovat
všem občanům, kteří nelitují svých sil
a donesou do sbírky věci, které mohou
postrádat. Asi nikdo nepochybuje
o tom, že kdekoliv na světě může nastat situace, kdy v důsledku živelné
pohromy chybí běžné věci. Vždyť tu
zkušenost máme už i my v Čechách.
Tentokrát ale zvláštní poděkování
patří jednak dvěma deváťákům, Petro-

Redakce Zpravodaje zjistila prostřednictvím tajemníka Úřadu naší městské
části, že k závěrečnému datu 29. dubna podpořilo uvedenou podpisovou akci
654 občanů. Společně doufejme, že to je dostatečně přesvědčivý argument!

vi a Jonathanovi, kteří hned po vyučování přišli, aby nám chvíli s krabicemi
pomohli. Dále Pavlovi Černému, který
zachytil největší tok krabic, tašek
i pytlů. Pomohl přicházejícím občanům s těžkými balíky do výtahu a nám
pak tím, že vše donesl až do místnosti,
kde se již další práce ujaly pečovatelky. Přiznal se, že se chvilkami až zapotil. Takže všem pomocníkům dík!

Zveme všechny příznivce rekreačního pohybu
i příznivce „dobrých akcí“ na již 2. ročník

BĚHU TERRYHO FOXE v Ďáblicích
V loňském roce přišlo 135 účastníků a na konto boje proti rakovině
jsme odeslali 12 444,50 Kč. Budeme letos lepší?
Pozvěte, prosím, své známé a příbuzné a přijďte nás podpořit.
Kdy a kam?
V pátek 17. 6. 2005 od 15 hodin do Ďáblického háje.
Moc se na vás těšíme a děkujeme za vaši přízeň.
PaedDr. Jana Jelínková, učitelka ZŠ

PRONÁJEM

SLUŽBY

☎ Nabízím k pronájmu 60m2 nebytového prostoru v RD, v ulici
Osinalická, Praha–Ďáblice. Telefon
283 910 910.

☞ Zasklívání lodžií přímo od výrobce,
certiﬁkovano, nejnižší. ceny, volejte
zdarma tel. 800 158 746, s tímto inzerátem sleva 5 %. Balkonsystem, s.r.o.

(Placená inzerce)

☞ Kadeřnictví dámské, pánské, dětské. Iva Polanská. Provozní doba,
sudý týden po–pá 8–14 hod., lichý
týden po–pá 13–19 hod. Adresa: Ke
Kinu 159/7, Praha–Ďáblice, tel.:
283 910 041.
(Placená inzerce)

Od úterý 19. dubna jsou ve společenské místnosti Diakonie v Obecním
domě v Ďáblicích ke shlédnutí kresby
na ručním papíře a drobné plastiky
Barbory Veselé.
Výstava potrvá do 10. června.
Lydie Veselá

◆ Osobní jednání o individuálních

potřebách těch, kteří hledají pomoc
◆ Poskytování služby či pomoci
jednorázově, krátkodobě i dlouhodobě

Co nabízíme:

◆ Pomoc při zajištění základních

životních potřeb - například:
- pomoc při hygieně
- donáška a podání jídla
- nákupy
- pomoc při udržování domácnosti
- asistence
◆ Dovoz a doprovod k lékaři, na
pedikůru, ke kadeřníkovi atd.

◆ Podávání obědů v jídelně Diakonie
◆ Doprava osob na invalidním vozíku

speciálním autem

◆ Zapůjčení kompenzačních pomůcek

- toaletní židle
- invalidní vozík
- chodítka
- francouzské hole
BLIŽŠÍ INFORMACE POSKYTNEME OSOBNĚ V KANCELÁŘI
DIAKONIE V OBECNÍM DOMĚ,
NEBO NA TELEFONU 283 910 424
V DOBĚ OD 8 DO 16 HODIN.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU PHARE

(Placená inzerce)

Trvalá nabídka sociálních
služeb Diakonie v Ďáblicích
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Uzávěrka červnového čísla pro příspěvky i inzerci bude 19. května 2005.
5. číslo vychází 3. června 2005. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

