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Ze školních lavic

■ Předpolední čas je pro mne - a zřejmě i pro 
mnoho dalších Ďábličáků - už pěknou řádku let 
spojen s pohledy na pravidelnou procházku dětí 
z mateřské školy. Za tu dobu se jejich dospělý do-
provod několikrát vyměnil. To však v žádném pří-
padě neplatí o Vás. Co Vás vlastně přivedlo k této 
náročné pedagogické práci a z jakých důvodů jste 

jí stále tak věrná, že Vás 
dovedla až k funkci ve-

doucí učitelky?
Stát se učitelkou 

nebyl u mne záměr, 
ale spíš náhoda. Pů-
vodním povoláním 
jsem dětská sestra 
a pracovala jsem na 
novorozeneckém od-
dělení. Tato práce 
mne velmi bavila, 

ale když jsem 
chtěla založit 
rodinu, vadil 
mi třísměnný 
provoz. Po-
volání učitel-

ky jsem zvolila proto, že není od práce dětské sestry 
tak vzdálené. To jsem si aspoň myslela. Praxe však 
byla jiná a než jsem si vytvořila dostatečnou zásobu 
her, písniček a básniček, uplynulo hodně vody. Teď 
bych – po 25 letech - neměnila za nic na světě. Seda-
vé zaměstnání by mne neuspokojilo a kde jinde bych 
viděla tolik usměvavých tvářiček. Funkci vedoucí 
učitelky jsem si vyzkoušela po dobu půldruhého 
roku po odchodu paní Tymichové.

■ Život i provoz ďáblické mateřské školy se v po-
sledních letech dost dynamicky vyvíjel. Jak jste 
jako jedna z učitelek prožívala tyto změny v posled-
ních patnácti letech?

Řekla bych, že největší změny v MŠ nastaly za 
posledních 5 let, kdy proběhly práce na přístavbě 
obou pavilonů. Toto samozřejmě narušilo běh pro-
vozu, protože po dobu stavebních prací byly vždy 
děti z jedné třídy umístěny v budově Základní školy. 
Nebylo jednoduché pracovat s dětmi za ztížených 
podmínek tak, aby neměly pocit, že jsou o něco oši-
zeny. Odměnou jsou jim dvě nové, krásně vybavené 
třídy. V současné době probíhá rekonstrukce hospo-
dářské budovy.

■ Jste na začátku nového školního roku. Mys-
lím, že by mnohé zajímalo, jak se z Vašeho pohledu 

vyvíjejí či mění nově nastupující generace „školáč-
ků“ od těch předchozích?

V posledních letech se projevy dětí v mateřské 
škole hodně změnily. Není to ani k horšímu, ale ani 
k lepšímu. Děti jsou zkrátka jiné. Od předešlých let 
jsou mnohem živější a také mnohem neposlušnější. 
Na druhou stranu ale také bystřejší a chytřejší, pro-
tože získávají mnohem více informací. Vždyť ještě 
před několika lety byl počítač pro děti něco nepřed-
stavitelného. Dnes s ním umějí zacházet i děti před-
školního věku. Většinou tato činnost zabere dětem 
více času než je zdrávo. Každé druhé dítě zná písnič-
ku „Jede, jede, mašinka“, ale málokteré umí lidové 
písničky, znají „Batmana“ a „Spidermana“, ale ne-
znají klasické pohádky. V dnešní době je velmi těž-
ké děti něčím zaujmout. Děti jsou prostě děti a buď-
me rádi, že se nechovají jako dospělí.

■ Je ještě něco, co byste ráda prostřednictvím 
Zpravodaje vzkázala „žáčkům“ i jejich rodičům?

Našim dětem přeji, aby měly bezstarostné dětství, 
aby se stále měly proč smát a jejich rodičům přeji, 
aby také někdy dokázali hodit starosti za hlavu a být 
aspoň na chvilku dětmi.

Děkuji za rozhovor a přeji co nejvíce uspokojení 
ve Vaší práci. Jan Kolář 

ŽIJÍ MEZI NÁMI

Začal nový školní rok, rok 2005 – 
2006, rok ve kterém vejde plně v plat-
nost nový školský zákon. Jednou ze 
změn, která z něho vyplývá, je změna 
názvu školy. Od 1. 9. 2005 se tedy 
naše škola jmenuje „Základní škola 
a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, 
U Parkánu 17“. S ostatními změnami 
byli a budou rodiče seznamováni 
v rámci třídních schůzek a informač-
ních dnů.

Jaké jsou základní údaje o škole pro 
letošní rok? Školu navštěvuje 234 
žáků. 1. září jsme přivítali 2 třídy prv-
ňáčků. V každé je 19 žáků a třídními 
učitelkami jsou paní učitelka Pohlud-
ková a paní učitelka Růžičková. Do 
školní družiny je přihlášeno 66 žáků 1. 
– 4. tříd. Na 1. stupeň nastoupily dvě 
nové učitelky, paní učitelka J. Puková 
a paní učitelka K. Šešínová. Doufám, 
že se jim u nás ve škole bude učit, ke 
spokojenosti nás všech, dobře. Vý-
chovnou poradkyní školy je paní uči-
telka J. Jelínková, drogovým preven-
tistou pan učitel V. Černohorský. 
Školní knihovna bude od října otevře-
na v úterý a ve čtvrtek. V tyto dny 
bude rovněž během polední přestávky 

zajištěn dozor nad žáky 2. stupně, kteří 
budou mít zájem trávit volné hodiny 
před odpolední výukou ve škole.

Pochopitelně bude pracovat i řada 
kroužků – Klub mladých diváků a čte-
nářů, kroužek dramatický, sborového 
zpěvu, paličkování, ping – pongu, počí-
tačový, výtvarný, míčových her, kera-
miky a taekwon - da. Výuku angličtiny 
pro 1. – 3. třídu povedou lektoři jazyko-
vé školy SCHOOL TOUR. Nadále 
bude ve škole probíhat výuka Základní 
umělecké školy. V letošním roce to 
bude hudební a dramatická výchova.

Jaké akce ve škole připravujeme? Je 
jich opravdu hodně, proto o nich bude-
me pravidelně informovat v Ďáblickém 
zpravodaji i ve vývěsce na budově ško-
ly. Z těch největších – vánoční besídka, 
plavecký výcvik 3. a 4. třídy, lyžařský 
kurz, škola v přírodě, výstavy žákov-
ských prací, běh Terryho Foxe…

A mateřská škola? I zde nastala řada 
změn. Novou vedoucí učitelkou se sta-
la paní Hana Bláhová a po odchodu 
paní učitelky Obermanové nastoupila 
paní učitelka P. Novotná. Ve školce 
jsou 4 třídy, které navštěvuje 110 dětí. 
Koncem srpna byla zahájena plánova-

ná rekonstrukce školní jídelny a záze-
mí MŠ. S ní souvisí dovoz obědů do 
školky ze školní jídelny ZŠ. Dopoled-
ní i odpolední svačiny jsou připravo-
vány v MŠ. Způsob zajištění stravová-
ní dětí i zaměstnanců byl konzultován 
s pracovnicemi Hygienické stanice 
Prahy a je nadále pravidelně kontrolo-
ván. V důsledku přestavby bude čin-
nost většiny kroužků MŠ zahájena až 
ve druhém pololetí, kdy by měla být 

rekonstrukce ukončena. Rovněž ve 
školce budeme pokračovat ve svých 
aktivitách od školy v přírodě, přes be-
sídky, plavecký výcvik, po výlety, di-
vadelní představení ap.

Úplně na závěr přeji všem – dětem, 
žákům, učitelům, zaměstnancům ale 
i rodičům – krásný a především úspěš-
ný školní rok 2005 – 2006.

Milada Bulirschová, 
ředitelka školy
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Věra Hajšmanová

Staveniště nové kuchyně MŠ 
po demolici staré
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SAMOSPRÁVA

 Z programu 60. až 61. jednání Rady 
MČ Praha–Ďáblice vybíráme pro infor-
maci občanů některé nejdůležitější body, 
které byly projednány.

Rada:
• Souhlasila s uzavřením smlouvy o zříze-

ní věcného břemene mezi MČ Praha–Ďáblice 
jako povinným a PRE a. s. jako oprávněným 
za účelem uložení kabelového vedení 22 kV 
v pozemcích v k. ú. Ďáblice, které jsou za-
psány na LV č. 860 pro k. ú. Ďáblice (svěřená 
správa pro MČ Praha–Ďáblice).

• Souhlasila s návrhem smlouvy o dílo na 
projektovou dokumentaci na akci Restaurace 
a víceúčelová hala v prostoru „U Krále Hol-
ce“ od arch. Havrdy. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že návrh vyhovuje již předem zastupi-
telstvem schváleným záměrům, pověřila 
starostku k podpisu smlouvy.

• Souhlasí s vypracováním projektové do-
kumentace na stavební úpravy stávajících 
objektů a výstavby nových šaten v areálu TJ 
Ďáblice – oddíl fotbalu, Kokořínská 400 
s tím, že s ohledem na výši předpokládaných 
nákladů by se akce řešila v etapách.

• Doporučila na letošní rok uzavřít smlou-
vu na údržbu zeleně u objektů MČ č.p. 553, 
č.p. 88, č.p. 161 a č.p. 339 s firmou TÚZ s.r.o.
Nabídka se týká období 9 – 12/2005 a příští 
rok pokračovat až dle zkušeností ze spolu-
práce v tomto roce.

• Doporučila zakázku na výstavbu schodů 
u dětského hřiště Na Znělci zadat firmě FASS
s.r.o. z důvodů nižší finanční nabídky a na
základě dobrých dosavadních zkušeností 
s touto firmou.

• Souhlasila s návrhem dodatku č. 4 ke 
Zřizovací listině příspěvkové organizace „Zá-
kladní škola Praha 8–Ďáblice, U Parkánu“ 
a pověřila starostku předložit toto usnesení 
ke schválení zastupitelstvu na nejbližším 
veřejném zasedání.

• Vzala na vědomí vyjádření školské a kul-
turní komise k pověření, vyplývajícího z při-
jatého usnesení č. 240/05/RMČ a revokova-
la usnesení č. 240/05/RMČ v celém 
rozsahu.

• Uložila zástupci starosty předložit návrh 
kritérií (včetně důvodové zprávy) pro vyplá-
cení příspěvku za pobyty dětí na škole v pří-
rodě v roce 2006 ke schválení zastupitelstvu 
na nejbližším veřejném zasedání.

• Projednala dotaz radního Myslivce k pří-
činám zápachu v Ďáblicích o víkendu 3. a 4. 
září. Rada přizvala ing. Králíkovou, referent-
ku ŽP, která informovala o příčinách zápa-
chu. Jedná se o povolenou aplikaci schvále-
ného organického hnojiva (Bioganic), které 
je po rozmístění na pozemky zapravováno 
do půdy. V době mezi aplikací a zapravením 
je nepříjemně cítit a tato doba je z technolo-
gických důvodů i několik dní. Zápach není 
škodlivý.

Zpracoval tajemník ÚMČ

O čem se radí radní

Co si můžeme 
nového přečíst

V naší místní knihovně přibyly 
v září 2005 tyto knižní přírůstky:

P. Clement – Inkvizitor
L. Cappelo – Doktorka Laura

B. Cartland – Zázrak v Mexiku
V. Erben – Bláznova smrt

J. Deveraux – Stále…
M. Gruber – Obratník noci

J. E. Hrubešovi 
– Pražské domy vyprávějí…VII.

M. Hunter – Svůdce
L. Lanczová – Postel plná růží

L. Lanczová – Sběratelka polibků
A. Maurier – Cesta do Leenane

M. Manfredi 
– Tajemství Faraonovy hrobky

J. Opatrný 
– Velká siouxská válka

J. Plandy – Vilémova žena
R. Parker 

– Tajemství zvídavé slečny
J. Patterson – Každý třetí den

K. Richter – Válka začala v Polsku
H. Robbins – Město hříchu
N. Robertsová - Klíč vědění

L. Rowlandová 
– Palác dračího krále

A. Shaw 
– Druhá světová válka, den po dni

B. Small - Philippa
C. Swann – Azurové štěstí

O. White – Cesta dobyvatelů
Ivana Midlochová, 

knihovnice

konaného 23. 6. 2005, kde 
projednalo těchto 11 hlavních 
bodů programu:

• Schválilo návrh rozpočtové-
ho opatření č. 2 (červen 2005) 
k rozpočtu MČ Praha–Ďáblice 
na rok 2005.

• Schválilo předložený Závě-
rečný účet hospodaření MČ 
Praha–Ďáblice za rok 2004 
a Zprávu o výsledku přezkou-
mání hospodaření ve smyslu 
zák. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních roz-
počtů.

• Schválilo návrh řešení mul-
tifunkčního areálu – haly s re-
staurací v lokalitě „U Holců“, 
předložený zpracovateli doku-
mentace arch. Havrdou a arch. 
Hexnerem, který preferuje halu 
střední velikosti (36x18m) 
s předpokládanými náklady na 
celou stavbu ve výši cca. 54 
mil. Kč.

• Schválilo uzavření Dodatku 
ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace „Základní škola 
U Parkánu 11/17“ v Praze 8–Ďá-
blicích v předloženém znění.

• Schválilo, poskytnutí fi-
nančního daru ve výši 300 000 
Kč pro TJ Ďáblice – oddíl ko-

pané, který bude využit na pod-
poru sportovních aktivit dětí 
a mládeže.

• Schválilo finanční dar pro
SKP Diakonie ČCE v Ďábli-
cích ve výši 60 000 Kč jako 
příspěvek na pokrytí nezbyt-
ných mzdových a provozních 
nákladů.

• Vzalo na vědomí radou Měst-
ské části Praha–Ďáblice poskyt-
nuté další finanční dary.

• Schválilo uzavření darova-
cích smluv, dle kterých MČ Pra-
ha–Ďáblice přijímá od firmy
A.S.A. finanční dary.

• Souhlasilo s přidělením bytů 
z kvóty MHMP a z bytového 
fondu MČ Praha–Ďáblice.

• Schválilo odejmutí vodo-
hospodářského majetku (vodo-
hospodářských staveb) v k. ú. 
Ďáblice ze správy MČ Praha–
Ďáblice a jeho předání Hl. m. 
Praze.

• Souhlasilo s objednávkou 
na zpracování projektové do-
kumentace pro územní rozhod-
nutí, včetně vstupních průzku-
mů a zaměření pro území na 
pozemku p.č. 1220 v k.ú. Ďá-
blice.

Zpracoval tajemník ÚMČ

Zpráva z 13. zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice,

Městská část Praha – Ďáblice obdr-
žela 1. září 2005 písemné stanovisko 
k tomuto problému, které v plném roz-
sahu přetiskujeme. Současně upozor-
ňujeme na stanovisko Ing Králíkové 
z referátu životního prostředí Úřadu 
městské části v rubrice „O čem se radí 
radní“, které vysvětluje zdroj zápach.

Redakce

V týdnu od 22. 8. 2005–28. 8. 2005 
jsme byli občany MČ Praha–Ďáblice 
a MČ Praha–Březiněves často dota-

zováni na nepřiměřený zápach v oko-
lí skládky. V tomto případě Vám sdě-
lujeme, že se v žádném případě 
nejednalo o zápach z naší deponie. 
Zajímali jsme se o zdroj zápachu, 
a to vzhledem k tomu, že i pro naše 
zaměstnance a dodavatelské firmy
byl tento zápach velice nepříjemný. 
Zjistili jsme, že v tomto termínu pro-
bíhaly práce na okolních polnostech 
- hnojení. Osobně se domníváme, že 
se nejednalo o hnojení běžnými ze-
mědělskými produkty. Intenzita a typ 

zápachu, který překvapil i nás samot-
né, nám velmi připomínal zápach, 
vyskytující se většinou v okolí Asa-
načních ústavů.

Na závěr Vám sdělujeme, že v let-
ních měsících, kdy je vzhledem 
k možným vysokým teplotám velké 
riziko zapáchání naší skládky, zvyšu-
jeme procento překrývání skládkové-
ho tělesa.

Ing. Libor Luňáček
regionální vedoucí obchodu 

firem A.S.A. v ČR

Projekt rekonstrukce kuchyně 
v mateřské škole

V návaznosti na úvodní příspěvek ředitelky Mgr. Bulirschové zařazujeme pro informaci občanů projekt této rekon-
strukce v pohledu z ulice Květnové. Autorem je Ing. Arch. Petr Gronwaldt.

Redakce

Informace o zápachu v okolí skládky
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(Placená inzerce)

Jak se můžeme dovědět v ranně his-
torických ďáblických podkladech – ješ-
tě v roce 1948 bylo v Ďáblicích v pro-
vozu celkem 11 hospod. Tento počet se 
postupně zmenšoval především v dů-
sledku zákazu soukromého živnosten-
ského podnikání. Po roce 1989 – jest-li 
se nemýlím – byly zde v provozu jen 
dvě či tři hospody. V posledních letech 
se jejich počet pak ustálil na čtyřech 
soukromých hospodách či restaura-
cích, navzájem se lišících rozsahem 
a úrovní služeb a tím i klientelou.

Podnikatelskému prostře-
dí v obci – Ďáblice nevyjí-
maje – vždy prospívá, když 
se jednotlivé služby diferen-
cují a občanům tak umož-
ňují výběr ze širší nabídky. 
Týká se to samozřejmě 
i místních hospodských 
a restauračních služeb, 
k nimž od jara letošního 
roku přibyl restaurant Čer-
vený mlýn v Konětopské 
ulici. Jeho název je odvozen 
od ďáblické lokality Červe-
ný mlýnek, nacházející se 
mezi Ďáblicemi (konkrétně 
oblastí Na Blatech) a Čako-
vicemi, odkud pochází pro-
vozovatel restaurantu pan 

Miroslav Hüttl. Jeho kvalifikace (hote-
lová škola, provozní praxe více než 25 
roků, včetně práce např. v Rakousku) 
jsou důležitým předpokladem pro 
úspěšný provoz zmiňovaného restau-
rantu, který je navíc již druhým jím 
provozovaným podnikem.

Stylové prostředí podniku spíše ko-
morního zaměření doplňuje funkční 
krb a v letních podmínkách i zahrádka 
pro zhruba 40 osob s možností grilová-
ní a konečně předzahrádka. Kapacita 
restaurantu pro 40 hostů je vhodná i pro 

oslavy uzavřené společnosti (např. 
svatby, podnikové oslavy apod.).

Restaurant se podle vyjádření maji-
tele orientuje na moderní gastronomii 
se širokým výběrem pokrmů meziná-
rodní a staročeské kuchyně v moderní 
úpravě. V pracovní dny je nabízeno 
denně obměňované polední menu 
v ceně 75 Kč (zahrnující polévku, 
hlavní jídlo, salát nebo moučník). Pro 
hosty je výhodná možnost parkování 
přímo před restaurantem v Konětop-
ské ulici (celkem 12 míst). Stejně tak 
je přínosná operativní možnost rezer-
vace míst prostřednictvím webových 
stránek podniku na adrese: www.re-
staurant-cervenymlyn.cz a pochopitel-
ně telefonicky (731 828 653).

Pro ověření výše uvedeného je nej-
vhodnější se osobně přesvědčit přímo 
návštěvou tohoto nového ďáblického 
restaurantu ČERVENÝ MLÝN.

Jan Kolář

CO NEVÍTE O NAŠICH FIRMÁCH

Dnes restaurant Červený mlýn
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Školní rok je v plném proudu, prázd-
niny již pouhou vzpomínkou. Náš od-
díl tradičně završil celoroční činnost 
letním táborem. Uskutečnit tento tábor 
nebylo snadné. Komplikace se ohlásily 
už v zimě, kdy nám neznámí pachatelé 
odcizili značnou část oddílového vyba-
vení. Díky pomoci mnohých příznivců 
oddílu a zejména finanční podpoře MČ
Ďáblice se nám podařilo do léta obsta-
rat nejdůležitější věci. 

Bylo však třeba vybudovat ještě zá-
zemí na tábořišti. Na našem oblíbeném 
místě v Záchlumí jsme nebyli dva 

roky, čas a hlavně zimy vykonaly své. 
Opět se potvrdilo známé přísloví 
o tom, že v nouzi poznáme přátele. 
Poslední červnový víkend se do díla 
zapojili kromě členů oddílu také tatín-
ci našich dětí a několik dobrých kama-
rádů. Všichni byli skvělí, odvedli ne-
skutečné množství těžké práce a řidiči 
nás navíc přepravili úplně zdarma. 

V polovině července vyrazil pod 
Chlum předvoj ve složení jeden silný 
tatínek, dvě odhodlané vedoucí, čtyři 
zdatné děti, velký pes a hora bagáže 
a zásob. Nejprve navozili a nanosili 
další hromady věcí, dosud uskladně-

ných u majitelů pozemku. Potom dva 
dny řezali, stloukali, kopali, stavěli – 
až vybudovali celý tábor. V pondělí 
18. 7. přijeli ostatní táborníci a sotva 
se rozkoukali a zabydleli, začal 
„Olymp pod Chlumem“. 

Po slavnostním představeni zúčast-
něných zemí nastalo pravé olympijské 
zápolení. V tradičních i zcela svéráz-
ných disciplinách soutěžili s neobyčej-
ným nasazením jednotlivci i týmy. 
Když právě nebojovali o medaile, vě-
novali se tábornickým dovednostem 
a hlavně odpočinku. Užili jsme si 

spoustu legrace i trochu nepohody, 
dny plného sluníčka (maximum 37°C), 
stejně jako deště (36 hodin v kuse) či 
chladu (6°C chvilku před východem 
slunce), krásné táboráky, návštěvní 
den, oslavovací den, myslivecké hrát-
ky, výlety i lenošení. 

Čas vyměřený táboru uplynul až 
příliš rychle. Soutěžilo se celkem v 72 
disciplinách a bylo rozdáno více než 
200 medailí. U táborníků měl největší 
úspěch hokej. Vynikající byla také si-
biřská zima, nohejbal, maxipijan a sa-
mozřejmě všechny možné střelby pod 
vedením pana Jiříka. Ten na našich tá-
borech již několik let pořádá velmi 
oblíbené myslivecké hrátky. 

Ostatní disciplíny byly neméně vy-
dařené. Obdiv si zaslouží výkony, kte-
ré podali soutěžící například ve vytr-
valostním plavání nebo v zatloukání 
hřebíků. Kdo neviděl, neuvěří, jak 
rychle lze zatlouci hřebík poslepu. 

Zde je na místě poznamenat, že celý 
tábor proběhl bez úrazů. Tedy nepočí-
táme-li modřiny z hokeje, utržené 
v zápalu hry. Dokonce i spotřeba ná-
plastí byla mizivá. 

Tábor jsme zakončili tradičním pe-
čením kuřat, netradiční megatombo-
lou a krásným táborákem. Následova-
lo poslední ráno s podmračenou 
oblohou a pestrou snídaní. Pak jen ba-
líme, bouráme stany, prší a loukou zní 
poslední ahoj. 

Letošní tábor se stal příjemnou 
vzpomínkou. Děkuji všem, kteří se 
o to svou pomocí zasloužili. Největší 
dík patří největším obětavcům - Bětce 
Jiříkové a Petru Klímkovi. Díky vám 
všem TTO Bonaj amikoj započal dva-
cátý rok činnosti. 

Jitka Markesová 
vedoucí TT0 Bonaj amikoj 

První podzimní setkání v prostorách jídelny Dia-
konie v Obecním domě patřilo otevření prodejní 
výstavy obrazů a kreseb Antonína Strobla. Podvečer 
to byl velice příjemný. Měli jsme příležitost shléd-
nout vystavené dílo a pohovořit s těmi, kteří si také 
vyšetřili čas pro chvíli přinášející potěšení. Atmo-
sféra byla podbarvena živou hudbou a zpěvem ne-
formálního tria.

V období mezi ukončením výstavy dětských prací 
a instalací obrazů a kreseb A. Strobla byly stěny jí-
delny prázdné. Bylo to jen několik dnů, ale dostateč-
ně dlouhá doba na to, abychom si uvědomili, jak je 
dobré, že znovu a znovu ožívá prostor jídelny výtvar-
nými díly, které mohou potěšit širokou veřejnost.

 Pozvání ke shlédnutí výstavy A. Strobla, ďáblic-
kého rodáka, můžete využít do konce října.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sbírka
Na pátek 21. října vyhlašujeme pravidelnou sbírku 

šatstva a věcí z domácností pro lidi v nouzi.
Vše, co můžete nabídnout, prosím, přineste ulo-

ženo v krabicích v určený den od 14 do 18 hodin do 
suterénu v Obecním domě. Lydie Veselá

Podzimní výstava

Turisticko – tábornický oddíl Bonaj amikoj

Letní tábor 2005
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Dnes, když se řekne „Myslivec“, 
tak si každý představí zeleně oděného 
muže, číhajícího na posedu či ve skry-
tu křoví na zvěř, kterou by ulovil. Sem 
tam někdo ještě ví, že myslivec musí 
občas - a to hlavně v zimě - zvěř nakr-
mit, aby v mrazech nestrádala a neu-
hynula vysílením.

Mnohem méně se již do povědomí 
lidí vrylo to, že myslivci pracují také 
s mládeží. Myslivecké sdružení Ďáblice 
již po několik desetiletí pořádá pravidel-
ně koncem května nebo začátkem červ-
na dětský Myslivecký den. Letos při-
padla tato akce na sobotu 28. května. Do 
posečeného a upraveného areálu Mysli-
vecké klubovny se po obědě začaly trou-

sit děti i dospělí, jako jejich doprovod. 
A co je účelem takové akce? Kromě zá-
bavy chceme dětem ukázat, že to, co se 
učí v přírodopisu ve škole – ať už o zví-
řatech, stromech a rostlinách – je občas 
užitečné i v praktickém životě. Své zna-
losti si pak ověřují na několika testech 
v poznávání zvěře dle fotografií, stromů
a keřů dle větviček, listů a plodů, pozná-
vání zvěře dle paroží apod.

Je přece špatné, když dítě v 10le-
tech, ale i mnohý dospělý, spráskne 
ruce, když vidí na poli zajíce a konsta-
tuje, že je to pěkně veliký králiček, 
když nemá potuchy, že kolouch není 
mládě od srny, že srna není paní od je-
lena apod. To se těm, kteří se opakova-

ně zúčastnili „Mysliveckého dne“, stát 
nemůže – ti už to prostě ví.

Akce pokračuje soutěží ve střelbě 
ze vzduchovky, což je dnes atraktivní 
nejen pro kluky, ale i pro děvčata, kte-
rá někdy svým uměním obsadí i první 
místa. Celý den je pak zakončen vy-
hodnocením, rozdáním cen a drobných 
upomínkových dárků a na závěr zapla-
ne tradiční táborák, na kterém si všich-
ni účastníci svorně opečou buřty.

Zmiňovaný „Myslivecký den“ již 
dlouhodobě pořádáme ve spolupráci 
s komisí životního prostředí ďáblického 
místního zastupitelstva. Chtěl bych tou-
to cestou poděkovat za spolupráci ze-
jména jejímu předsedovi panu Bořkovi 
Benešovi, v předchozích letech paní 
Věře Prokešové, samozřejmě i paní sta-
rostce a všem členům zastupitelstva, 
kteří nás v naší činnosti podporují.

Tím však činnost myslivců s mládeží 
zdaleka nekončí. Již dlouhá léta spolu-
pracujeme s ďáblickým turistickým od-
dílem Bonaj amikoj. Celoroční turistic-

ká činnost tohoto oddílu, který se 
samozřejmě účastní aktivně i Mysli-
veckého dne, vrcholí pořádáním Letní-
ho tábora. V rámci tábora se vždy najde 
dostatek času jak na besedu o mysli-
vosti, tak i na soutěže v poznávání zvě-
ře, stromů a keřů, i soutěže ve střelbě – 
což je dnes jediná příležitost, kdy se 
děti ke střelbě dostanou. Je pravda,že 
akci na táboře již nestačí věnovat pou-
hou sobotu, ale bývá to i několik dní 
dovolené. O to více je však třeba ocenit 
práci vedoucích tábora, kteří tomu vě-
nují zpravidla celou svou dovolenou.

 Děti jsou však naše budoucnost a je 
tedy třeba pro ně udělat maximum. Vě-
řím, že ti, kteří projdou „naší školou“, 
nikdy neodhodí v lese u cesty dopitou 
PET-láhev, igelitku či pytlík od svačiny 
– zkrátka, že se budou v přírodě chovat 
tak, jako by do ní odjakživa patřili.

Myslivosti a přírodě ZDAR!
Vladislav Jiřík 

jednatel Mysliveckého  
sdružení Ďáblice–Praha 8

Dětský den u myslivců aneb  
O myslivcích trochu jinak
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Ve dnech 2.–4. září 2005 se tato 
výstava uskutečnila v chovatelském 
areálu U Parkánu. Jejím organizáto-
rem byla ďáblická základní organi-
zace Českého svazu chovatelů. 

Redakce 

Tradiční výstava holubů 
a králíků v Ďáblicích
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Ani se nám nechce věřit jak to babí léto proslunilo 
a oteplilo naše zahrádky, vody i pole, ale také naši mysl 
a duše, radost z tepla i slunce. Pomalu jsme se zapomněli 
podívat do kalendáře. Je to vůbec možné, že je tady již ří-
jen? Ale nesmí nás to „ babí léto“ ukolébat, že letošní obdo-
bí vegetace už pomalu končí a vše se musí připravit na zim-
ní odpočinek. A to za vaší pečlivé pomoci.

Doba účtování vašeho celoročního úsilí, jak pro radost 
tak i pro užitek. Zda-li podle našich předků „zlaté slunce, 
bohatá úroda“, nechám na každém z vás.

Sklízíme v sadech, na vinicích i na zeleninových záhon-
cích až do prvních mrazíků. Hrušky a jablka sklízíme dle 
odrůd až po zimní. Sklízíme opatrně, abychom plody nepo-
rušili a tím zachovali co nejdéle v dobrém stavu pro usklad-
nění. Plody češeme ve zralém stavu, podle sadařských zku-
šeností je plod zralý, až když se stopka plodu při zkroucení 
snadno oddělí od větvičky. Hrušky i jablka ukládáme na 
vysluněné lísky do již připravených, vybílených a vydesin-
fikovaných sklípků, sklepů, studených komor. Plody tak
budeme pravidelně kontrolovat a v případě napadení od-
straňujeme. Neskladujeme společně ovoce a zeleninu. Pa-
chy a výpary mohou negativně ovlivnit úrodu.

I když hlavní náplní podzimu se zdá jen sklizeň úrody, 
musíme ještě do zimy stihnout mnoho zahradnických prací.V 
říjnu vyrýváme gladioly (mečíky), jiřiny, jiřinky, hlíznaté be-
gonie. Po oschnutí je ukládáme na suché a chladné místo. Po 
prvních mrazech odstraňujeme všechen materiál ze záhonů 
letniček, odřezáváme odkvetlé trvalky a kompostujeme, tvrd-
ší kusy rozsekáme, čím je materiál drobnější, tím se dřív roz-
loží. Můžeme též sázet trvalky, které jistě stačí ještě zakořenit 
a na jaře brzy vykvetou. Dokončíme výsadbu tulipánů, narci-
sů, hyacintů i ostatních cibulovin, které mohou zůstat v půdě. 

Ty zakrýváme mulčem či chvojím. Růže částečně sestříháme 
a později, dle teploty nakopčíme humózním kompostem, 
také pokryjeme chvojím. Na podzimní výsadbu růží je nyní 
nejlepší doba. Po výsadbě je nutná vydatná zálivka (rozbah-
něná zemina je nejlepší). Mohou se dále vysazovat jehlična-
ny a stále zelené dřeviny. Předem je třeba připravit výsadbo-
vý plán a v případě živého plotu vykopat dostatečně hluboký 
příkop. Kořeny máčíme v kašovitém jílu či zemině. Ovocné 
stromy sázíme co nejpozději po opadu listí, též do připrave-
ných jam, sestřihanými kořeny a namočenými do kašovité 
zeminy či jílu. Vydatná zálivka! Zaléváme až do zámrazu 
zvláště pak stále zelené dřeviny a jehličnany.

Zeleninu sklízíme postupně, pozdní zeleninu až těsně 
před mrazy. V této době pozdní zelenina ještě velmi dobře 
a znatelně nabývá na velikosti. Cukiny a tykve se sklízejí 
před mrazy a poté je lze uchovat ve studené mrazuvzdorné 
místnosti. Cukety (cukiny) lze takto uchovat až do vánoc. 
Rajčata můžeme před mrazy všechna sebrat, naskládat do 
lísek a přenést domů k dozrání. Rajčata pomalu postupně 
dozrávají a tak mohou vydržet i několik týdnů. Abychom 
měli v zimním období zelené přísady do polévek, můžeme 
nahrnkovat pažitku, celer řapíkatý, petržel i meduňku.

Balkóny a okna s květinami uklízíme co možná nejpoz-
ději, až když bezprostředně hrozí mrazy. U domu, který je 
vyhřátý sluncem, se pelargonie, fuksie i begonie uchrání 
velmi dobře a déle. Poté je uklízíme do chladnějších a svět-
lých míst v domě, popř. sestřiháváme dlouhé převislé výho-
ny a vršky. Trávník naposledy sekáme. Začínáme shrabovat 
listí a zaléváme!

„Nechť, pane, ať není práce naše marná, naší sklizni, 
dožínkám a vinobraní sláva!“

Antonín Růžička

RADY ZAHRADNÍKA NA PODZIM

Podzim „babí“

Nejen dítě, ale každý, kdo usedne 
na kolo, by si měl uvědomit, 
že nehoda se může stát 
každému.Cyklistická 
přilba je tedy ochra-
nou i módním do-
plňkem zároveň.

Cyklistická při-
lba musí být na 
hlavě dobře upnu-
tá – nesmí se na 
hlavě pohybovat - 
kupujeme raději 
přilbu o trochu větší 
a pomocí polštářků si 
ji dotvoříme přesně na 
míru hlavy, přilba nesmí 
ani tlačit ani padat. Řemínek 
pod bradou přitáhneme tak, aby dob-

ře držela, ale měli jsme volné uši 
a neměli omezený výhled. 

Každý typ přilby by měl 
mít ATEST 8SD (vý-

robek je v souladu 
s ČSN EN 1078, n. 
v. 172/1997 Sb., 
shodný s typem, 
schváleným Mi-
nisterstvem do-
pravy a spojů 
ČR).

Zákon č. 361/
2000 Sb., o provozu 

na pozemních komu-
nikacích, § 58 přímo 

stanovuje, že cyklista 
mladší 15 let je povinen za jíz-

dy použít ochrannou přilbu schvále-

ného typu a mít ji nasazenou a řádně 
připevněnou k hlavě. Přilba chrání 
nejen zátylek, čelo a částečně také 
obličej, spánky a uši. Při výběru přil-
by doporučujeme světlé barvy a re-
flexní vzor, které jsou nejen efektní,
ale i efektivní. Je vás lépe vidět 
a hlava se ve světlejší přilbě v létě 
méně zahřívá. Rovněž doporučuje-
me nosit nápadné barevné oblečení 
s reflexními pásky.

Podle výsledků hospitalizovaných 
osob dochází při úrazech cyklistů 
k následujícímu pořadí zranění: nej-
více je zasažena hlava a obličej, dále 
ruce – zápěstí, prsty a trup. Dále pak 
zranění předloktí, holeně, ramene či 
horní části paže a dále poškození ko-
lena nebo lokte.

Podle policejních statistik jsou cyk-
listé (spolu s chodci a motocyklisty) 
nejzranitelnější kategorií účastníků 
silničního provozu. Jízdu na kole 
ovládá kdekdo, ale málokdo si uvědo-
muje, že v okamžiku, když vyjede na 
silnici, se stává plnohodnotným účast-
níkem silničního provozu.

kpt. Mgr. Gabriela Krupičková
ppor. Bibiana Fuchsová,

PIS OŘP Praha III

POLICIE RADÍ

Bezpečná jízda cyklistů – přilby

Kontejnery v obci
Připomínáme přistavování velkoobjemových kontejnerů v Městské 

části Praha – Ďáblice v 2. polovině r. 2005

Určené termíny:  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

Loučení s létem

Dnes nemám na mysli žádné bujaré 
oslavy, ale naopak. Poslední krásné 
slunečné podvečery „babího léta“ – 
zejména pak o zklidnělých víkendech 
– nabízely něco úplně jiného. Pravi-
delně se po čtvrthodinách opakující 
údery hodin na naší základní škole. Je 
to s podivem, ale i v oblasti kolem ma-
teřské školy to přes dosti značnou 
vzdálenost zní starosvětsky krásně.

Jak lépe se rozloučit s letními pod-
večery klidného posezení u hořícího 
venkovního krbu? Zavřená okna po 
období „babího léta“ nás nekompro-
misně zbaví této celkem ojedinělé 
možnosti sledovat aspoň sluchem tok 
času našich dnů.

J. K.

Fo
to

: M
. B

er
an

Fo
to

: a
ut

or



říjen 2005 ĎÁBLICKÝ ZPRAVODAJ strana 7

(Placená inzerce)

Dárek od nás 
- plná nádrž 
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ĎÁBLICKÝ TELEFONNÍ SEZNAM (1. dodatek)

Název rubriky
Firma, služba, 

obchodní 
zástupce

Obor činnosti Telefonní číslo Adresa www, e-mail, 
poznámka

Důležitá telefonní čísla Hasičský sbor Ďáblice krizový telefon 725 016 508

Auta Aleš Nápravník zabezpečení vozidel, autorádia, 
autoalarmy a handsfree

283 911 242 
605 500 484 Legionářů 64 Po – Pá 8 – 17

Církev Církev československá 
husitská 283 910 923 Ďáblická 75/80 bohoslužby každou 

neděli 8.30 hod.

Domácnost

Firma Růže 
Martin Nováček ruční žehlení prádla 724 343 094 Kučerové 127 http://ruze.kvalitne.cz 

otevírací doba dledohody

Atelier MODRÁ VÁŽKA
přírodní materiály, stará řemesla, malba na hedvábí, 

tisk, batika, originální oděv, zakázkové šití, pohankové dětské a cvičební 
podložky a polštáře, návrhy interiéru, bytové doplňky a textil

605 294 343 Zákupská 465 m.v.@biodomov.cz

Dům a zahrada W-PLAST.cz plastová okna a dveře, zimní zahrady, vnitřní a venkovní parapety, venkovní 
rolety a žaluzie

283 910 145 
fax 283 910 146

U Parkánu 
13/15

www.okna-wplast.cz 
info@okna-wplast.cz

Obchody

AKROS s.r.o velko a maloobchodní prodej nerezového spojovacího 
a hutního materiálu

283 911 101 – 4 
fax 283 910 544 Chřibská 41

AKROS s.r.o. výroba a prodej zahradního nábytku, zámečnická výroba 283 910 646 
fax 283 910 544 Chřibská 41

BIODOMOV prodejny zdravé výživy, internetový obchod s rozvozem do domu a zásilková 
služba, přímý dovoz BIO ovoce a čerstvé zeleniny z českých ekofarem 603 460 711 Zákupská 465

www.biopotraviny.cz 
www.toulcudvur.cz 

http://obchudek.biopotraviny.cz 
ruzicka@biopotraviny.cz

Odpočinek a krása JaRa Praha s.r.o. kadeřnictví, kosmetika, depilace, solárium, masáže, manikůra, pedikůra 777 049 581 
774 036 736 Ďáblická 736 otevírací doba 

Po – Pá 9 – 21, So 9 – 16

Reality
Realitní kancelář 

Ďáblice, 
Ing. Mil. Matouš

reality
776 259 557 
605 437 305 

tel./fax 283 910 917
Na Terase 145/5

osobní jednání 
Po, Út, Čt, Pá 7.30 – 9.00 
Po, Út, Čt 17.00 – 19.00 

Restaurace Červený mlýn 731 828 653 Konětopská 
3/102 www.restaurant-cervenymlyn.cz

Video a televize
Studio TRIMEDIA 
TV/Video-Internet-

-Multimedia

produkce a postprodukce v oblasti TV designu, grafiky, výroba pořadů a video
prezentací, DVD, natáčení a pronájem kamerové a projekční techniky, 

poradenství a výroba internetových prezentací a databázových řešení, hosting
603 460 711 Zákupská 465 www.trimedia.cz 

ruzicka@trimedia.cz

Účetní 
a daňoví poradci

Blanka Kočová, 
účetnictví

vedení finančního i mzdového účetnictví včetně daňových přiznání,
ekonomické, účetní a daňové poradenství

tel./fax 283 911 811 
mobil 777 704 971

Legionářů 
735/23a kocova1@tiscali.cz

Zpracoval: J. K. ve spolupráci s T. A.
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Trvalá nabídka sociálních 
služeb Diakonie v Ďáblicích

◆  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.

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

Uzávěrka listopadového čísla pro příspěvky i inzerci bude 21. října 2005. 
9. číslo vychází 4. listopadu 2005. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE

LISTOPAD 2005
Otevírací doba: Po 18–21, Čt 19–21, Pá 11. 11. a 25. 
11. 19–21, Ne 14–16
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a ces-
topisné v pondělí od 18.30
14. 11.  doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.: Ledové „pla-

nety“ na hranici sluneční soustavy
28. 11. Ing. Jiří Burdych: Zajímavosti Brazílie
FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30
7. 11. APOLLO 10, APOLLO 11
21. 11. APOLLO 12, APOLLO 14

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Čt 19–21, Pá 11. 11. a 25. 11. 19–21 a v Po 7. 11. 
(opozice Marsu se Sluncem) a 21. 11. 20–21, 
Ne 14–16 za jasného počasí
Volně přístupné bez objednání!
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami
Noční obloha: Měsíc – od 7. 11. do 21. 11.
Mars – po celý listopad
Uran – za dobrých podmínek
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy
– po celý listopad
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie
– za bezměsíčných večerů
Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno 
jasná obloha, při nepříznivém počasí (zataženo) se 
koná promítán filmů, spojené s prohlídkou přístrojo-
vého vybavení hvězdárny.

182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 768
tel.: 283 910 644

e-mail: dabliceobs@planetarium.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs

Zahradnické služby
Antonín Růžička, fa. Taxus

◆ prodej mulčovací kůry s odvozem na Vaši zahrádku
◆ výškové práce, kácení a průklest stromů
◆ zakládání a údržba zahrad a parků
◆ drobné stavební a zemní práce
◆ výsadba stromů a keřů
◆ řez ovocných stromů
◆ návrhy a projekty sadových úprav
◆ komplexní smluvní údržba
◆ poradenská činnost
◆ aranžování interiérů (suché a živé rostliny)

Sídlo firmy: Stará Boleslav, 5. května 367
Provozovna: Praha 8–Ďáblice, U Parkánu 4 

Telefon 774 848 898, 737 588 811, fax 283 910 194 (P
la

ce
n
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in
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rc

e)

JaRa Praha s.r.o.
 nabízí rozšíření služeb: 

„SUN FIX“ nová dimenze v opalování 
(samoopalovací nástřik),

bronzově hnědá pokožka za 10 minut. 
- zaváděcí cena.

KADEŘNICTVÍ • KOSMETIKA • DEPILACE • TRVALÁ NA ŘASY 
• REGENERAČNÍ MASÁŽE • BAHENNÍ ZÁBALY

V provozu PEDIKŮRA • MANIKŮRA • NEHTOVÁ MODELÁŽ

-------------- Nová Solária „Ergoline“ TURBO --------------
Prodej kosmetiky AHAVA - kosmetika z Mrtvého moře.

OTEVÍRACÍ DOBA: Po–Pá 9–21
 So 9–16

Adresa:  Ďáblická 736, Praha 8 (roh Ďáblické a Kostelecké) 
Ze stanice metra C Ládví BUS 103, zastávka Ďáblice 

Více informací tel.: 777 049 581, 774 036 736
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Školská a kulturní komise 
zve děti i rodiče na tradiční

DRAKIÁDU,
která se bude konat

v sobotu 22. října 2005
v prostoru západně od Šenovské ulice.

Další podrobnosti na vývěskách a v místním rozhlase.

Hatha jóga
Vzdělání a zkušenosti:

Mezinárodní certifikát pro učitele jógy r. 2004 v „ Rama Lotus Yoga 
Center - Ottawa v Kanadě. Mezinárodní certifikát pro výuku jógy dětí 
(RCYP). Mám odcvičeno několik set hodin jógy a jsem členem mez-

inárodní Yoga Alliance 
- www.yogaalliance.org a RCYP – www.childrensyoga.com

Výuka jógy probíhá:
Pro začátečníky je od září v Obecním domě v Ďáblicích 

každé úterý od 18 – 19.30 hod.
Pro středně pokročilé je od října (6. 10.) v tělocvičně ZŠ Ďáblice 

každý čtvrtek od 18 – 19.30 hod.
Jedna lekce jógy trvá 90 minut. 

Před cvičením je vhodné nejméně 1 hod. nejíst.
Co si vzít sebou? Podložku na jógu či větší ručník, lahev vody a pohodlné 

oblečení. Je vhodné přijít o 10 min. dříve před začátkem lekce.
Cena jedné lekce 160,– Kč. Při zaplacení serie 10 lekcí 1 zdarma.
Bližší informace je možné získat na tel. 732 445 530, 283 910 671 

nebo na www.yogacentrum.cz
Po domluvě nabízím i individuální lekce u Vás doma. 

Výuka je možná i v anglickém jazyce.
Jana Smažíková(Placená inzerce)

Církev československá husitská
Ďáblická 75/80, 182 00 Praha 8–Ďáblice

tel. 283 910 923

Bohoslužby se konají každou neděli v 8.30 hod. 
(Ostatní aktivity - vyučování dětí, pobožnosti, 
biblické hodiny, sběr věcí pro diakonii - jsou uve-
deny ve vývěsce farního úřadu)

Renata Wesleyová, farářka

K PŘIPOMENUTÍ

POZVÁNKA


