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Havárie komunikace v křižovatce Ďáblická – Kostelecká

■ Profese architekta Vás jako ďáblického obča-
na zřejmě často přivádí - jak to osobně znám i ze 
styku s Vámi - do pracovního kontaktu s řadou 
soukromých ďáblických stavebníků. Jistě bude 
zajímat i další čtenáře Zpravodaje, jaké zajímavé 
stavby jste v Ďáblicích projektoval?

Ze staveb, které jsou asi v Ďáblicích nejvíce na 
očích, je to přestavba č. p. 18 vedle školy včetně 
hojně využívaného propojení pro pěší z ulice Na 
Terase ke škole. Dále je to nástavba č. p. 161 na Ďá-
blické ulici a z poslední doby rekonstrukce „akcízu“ 

při vjezdu do Ďáblic od Prahy.
 ■ Vaše profesní aktivity byly 

a nadále jsou již od zhruba 
poloviny osmdesátých let vy-
užívány v nejrůznějších sou-
vislostech též ze strany ďá-
blické samosprávy. Přibližte 
nám, prosím, aspoň začátky 

těchto aktivit.
V Ďáblicích žijeme 
od roku 1978 a už 
tenkrát mi vadila 
nízká vybavenost 
obce, zvláště ab-

sence splaškové kanalizace (kdo ještě pamatuje to 
strašlivé žumpování a vylévání splašků na ulici!). 
Proto, když mne někdy v roce 1983 oslovil pan 
Kopek z komise výstavby, jsem moc nerozmýšlel 
a pracoval v této komisi až asi do roku 1991, nako-
nec jako její předseda. V průběhu této doby se ko-
mise snažila přispět k řízení stavební činnosti v obci 
a zvláště k jejímu odkanalizování. To vždy naráželo 
na neochotu města pomoci. Poslední zoufalý pokus 
byl souhlas vyměnit poklidný život příměstské obce 
za pokračování sídliště na území nad školkou s tím, 
že součástí bude vybudování kanalizace v obci. 

Jak to dopadlo už asi většina pamatuje. Sídliště 
se již nepostavilo. Po revoluci se vyskytla pro obec 
výhodnější nabídka – souhlas s umístěním sklád-
ky TKO za trvalý zdroj příjmů do pokladny obce. 
A opravdu se to podařilo, kanalizace, plynofikace,
komunikace…. a že to muselo dát práce!

Paradoxem je, že na území nad školkou sídliště 
asi stát bude stejně, i když trochu v jiné formě.

 ■ Jistě nebude bez zajímavosti Váš názor na 
probíhající či připravované stavební aktivity v Ďá-
blicích. Co pokládáte v této souvislosti za nejdůle-
žitější jak z hlediska ďáblických občanů, tak i sa-
motného dalšího rozvoje obce.

Jsem v podstatě „staromilec“, který by nejradě-
ji udržel Staré Ďáblice jako milou malou obec na 
okraji Prahy, kde se lidé navzájem znají a zdraví na 
ulici. To je však dnes těžko udržitelný názor, zvláš-
tě asi kvůli tlaku restituentů na zástavbu pozemků. 
Přesto si však myslím, že nad starým ďáblickým 
hřbitůvkem se nemusely rozkládat podivné vagó-
novité domy a utlačovat ho, dále že uprostřed obce 
nemá být obrovská škola, vypadající jako fabrika 
a že nově zastavované území má mít takové regulati-

vy, aby nedocházelo 
k tomu, že je každý 
dům jinak natočen 
a má jinou střechu 
jako na území – kol-
bišti Ekospolu. To 
už je lepší způsob  
CENTRAL GROU-
Pu. Nová zástavba 
by měla citlivě zasta-
vovat proluky a vol-
ná místa pouze níz-
kopodlažními domy.

Pokračování 
na str. 4 ✒ 

ŽIJÍ MEZI NÁMI

Vážení občané,
jak vás náš místní rozhlas v před-

stihu informoval, byla v souvislosti 
s výše uvedenou akcí přijata doprav-
ní opatření s dočasnými změnami 
tras a zastávek autobusů č. 103, 202, 
Tesco – C, 345, 348, 349, 368 v MČ 
Praha – Ďáblice s platností od 4. 
– 19. 10. 2005.

Vzhledem k tomu, že prováděcí 
firma zjistila ještě další technické pro-
blémy v dešťové kanalizaci, bylo nutné 
operativní posouzení odborníkem, aby 

oprava proběhla dle aktuální potřeby. 
Proto se stalo, že práce několik dní 
návazně nepokračovaly a samozřejmě 
tento stav vyvolal i prodloužení ve 
změně trasy autobusů cca. o měsíc.

Bytový soubor mezi ulicemi 
Kučerové a Květnová

Pozemek p. č. 1220 patří bezespo-
ru k nejlepším v k. ú. Ďáblice a proto 
se naše MČ rozhodla usilovat o jeho 
převedení do svého majetku z vlast-
nictví Pozemkového fondu ČR. V této 

záležitosti jsme se též obrátili na Od-
bor správy majetku MHMP s žádostí 
o součinnost v této věci.

Vzhledem k tomu, že dle platného 
územního plánu Hl. m. Prahy a přede-
vším urbanistické studie k. ú. Ďáblice 
(schválené jednomyslně naším Zastu-
pitelstvem MČ dne 30. 9. 2003) je tato 
plocha určena k bytové zástavbě, což 
je i předpokladem k získání pozemku. 
Dne 23. 6. 2005 rozhodlo zastupitel-
stvo na svém veřejném zasedání ne-
odkladně zadat zpracování projektové 
dokumentace k územnímu rozhodnutí.

Architektonické a stavební řeše-
ní (zpracovatelem je A+R SYSTÉM 
s.r.o.) navrhuje 10 bytových viladomů, 

které by měly být orientovány hlavní 
obytnou fasádou vždy na osluněnou 
stranu (jich, jihozápad, jihovýchod) 
a pokud možno do volného prostoru, 
jak je z fotografie vlevo patrné.

Domy jsou uvažovány s přízemím 
a dalšími dvěma podlažími, když hor-
ní patro má funkcí střešní terasy. Z to-
ho v šesti domech jsou umístěny tři 
bytové jednotky a ve zbývajících čty-
řech dvě bytové jednotky. Projektová 
dokumentace se v současnosti před-
kládá k vyjádření všem kompetentním 
orgánům a poté k projednání na Odbor 
výstavby Praha 8.

Danuše Ševčíková 
starostka

Ing. arch. Karel Kučera

Svatý Mikuláš… 
(autor K. Kučera)
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Příprava na zimní období  
v naší městské části

SAMOSPRÁVA

Z programu 62. jednání Rady 
MČ Praha–Ďáblice vybíráme pro 
informaci občanů některé nejdůle-
žitější body, které byly projednány.

Rada:
• Souhlasila s předloženým návr-

hem rozpočtového opatření č. 3 na 
rok 2005.

• Souhlasila po projednání a na 
základě vyjádření sociální komise se 
zařazením žádostí o byt Zdeňka Vr-
tišky a Petra Dlaboly do evidence.

• Vzala na vědomí předložený plán 
zimní údržby v MČ Praha–Ďáblice 
v období 2005/2006 a schválila místa 
zimní údržby.

• Schválila na základě předlo-

žených podkladů dodavatele tech-
nologie kuchyně MŠ firmu FLOD
PRAHA a.s., Hlavní 209, Měšice 
u Prahy.

• Souhlasila na základě žádosti ře-
ditelky ZŠ a MŠ Praha 8–Ďáblice, 
U Parkánu 17, a v souladu se zákonem 
č. 561/2004 Sb., § 23, odst. 3 povolit 
výjimku v počtu žáků v každém oddě-
lení školní družiny, a to do počtu 34.

• Souhlasila s ukončením smlou-
vy o pronájmu nebytových prostor 
v Obecním domě pí. Miluše Hlaváč-
kové (kosmetika) ke dni 28. 12. 2005 
dohodou.

Zpracoval tajemník ÚMČ

O čem se radí radní Zastupitelstvo městské části na 
svém veřejném zasedání dne 22. 9. 
2005 bylo informováno o problémech, 
které provázejí vyřizování žádostí 
o příspěvky za pobyty dětí v přírodě 
v letošním roce. Problémy vznikají 
v souvislosti s vykazováním trvalého 
a skutečného bydliště dětí, s posouze-
ním charakteru pobytu dětí v přírodě, 
( který by měl být dle současných kri-
térií kolektivní a převážně sportovního 
zaměření), v žádostech jsou vykazo-
vány i nepravdivé údaje a pod.

Pro rok 2006 bylo proto třeba 
přijmout kriteria nová, jednoduchá 
a transparentní.

Všem bylo po delší diskuzi jasné, 
že žádná kritéria nebudou nikdy abso-
lutně spravedlivá.

Z navrhovaných kritérií se zastupi-
telstvo nakonec přiklonilo k variantě, 
která preferuje pobyty dětí v přírodě, 
organizované pouze školami. Argu-
ment rodičů, že dítě nesnáší pobyt 
v kolektivu ze zdravotních důvodů, 
musí posoudit lékař. V tom případě, 
pokud se dítě z důvodu specifické
zdravotní indikace opravdu nemůže 
zúčastnit kolektivního pobytu, má ná-
rok, aby na návrh lékaře absolvovalo 
ozdravenský pobyt, plně hrazený po-
jišťovnami.

Kriteria pro vyplácení příspěvku za 
pobyty dětí v přírodě v roce 2006 uvá-
dím dále ve schváleném znění.

Ing. Jaroslav Černý
místostarosta

Pobyty dětí v přírodě v roce 2006

1. Na základě usnesení zastupitelstva 
MČ Praha–Ďáblice č. 150/05/ZMČ ze 
dne 22. 9. 2005 budou v roce 2006 
městskou částí vypláceny příspěvky:

1.1 na pobyty dětí v přírodě, orga-
nizované Základní školou a mateřskou 
školou, Praha 8–Ďáblice, U Parkánu 
17. Příspěvek bude poskytnut všem 
dětem, navštěvujícím tyto školy bez 
ohledu na bydliště a věk. Za děti s tr-
valým bydlištěm v Březiněvsi po-
skytuje úhradu MČ Březiněves. Pro-
placení bude provedeno hromadně 
prostřednictvím vedení ZŠ,

1.2 na kolektivní pobyty dětí v pří-
rodě, organizované jinými než ďáb-
lickými školami. Tyto příspěvky bu-
dou vypláceny dětem ve věku 5–15 
let (u dětí ze speciálních škol možno 
i starším), které mají trvalý pobyt 
v Praze–Ďáblicích. 

2. Výše příspěvku se stanovuje 
do max. výše 4000,- Kč. Tato částka 
může být čerpána jednorázově nebo 
po částech během kalendářního roku.

3. Individuelní žádosti za úhradu 
pobytů dětí z jiných než ďáblických 
škol , tj. mateřských škol, základních 
škol, víceletých gymnázií a speciál-
ních škol (doložené potvrzením školy 
o absolvování pobytu a jeho úhradě) 
musí být podány nejpozději do dvou 
měsíců po skončení pobytu do po-
datelny ÚMČ s tím, že dnem 10. 12. 
2006 končí přijímání žádostí za rok 
2006.

4. Finanční odbor ÚMČ vede evi-
denci vyplácených příspěvků, u in-
dividuelních žádostí ověřuje trvalé 
bydliště a garantuje nepřečerpání 
stanoveného limitu na dítě v kalen-
dářním roce.

Kriteria pro vyplácení příspěvku za 
pobyty dětí v přírodě v roce 2006

Nejdříve co to je BOR? Je to míst-
ní bezdrátový obecní rozhlas, jak jistě 
většina „starousedlíků“ Ďáblic ví, Je 
to takový malý radiopřijímač, který 
je neustále zapojen v elektrické síti 
a v případě vysílání obecního rozhlasu 
se sám připojí a začne vysílat právě 
přenášenou relaci.

Takže tato informace je právě pro 
ty ďáblické občany, kteří takovýto 
přístroj ještě nemají od naší městské 
části zapůjčený a chtěli by jej mít pro 
svoji informovanost o dění v obci, ale 
i o různých vyjímečných událostech. 
Co pro to udělat?

Přístroj zapůjčuje pracovnice úřa-
du paní Vokurková v úředních dnech 
nebo po telefonické domluvě na zákla-
dě zápůjční smlouvy a vratné zálohy 
200 Kč všem obyvatelům Ďáblic. Tedy 
myšleno jeden do jedné domácnosti 
a po dobu bydlení v Ďáblicích (jinde 

přístroj stejně nefunguje s ohledem na 
přidělenou vysílací frekvenci).

Ještě doplním informaci k obecní-
mu rozhlasu. V poslední době prošla 
vysílací stanice zásadní rekonstrukcí 
s ohledem na nové podmínky tak, aby 
mohla současně – v případě potřeby 
– být součástí VISO (Varovného infor-
mačního systému obyvatelstva) a ovlá-
dána přímo z krizového štábu Hl. m. 
Prahy. S touto akcí byly spojeny ně-
které krátkodobé a možno říci lokální 
potíže, které – jak jsme byli ubezpeče-
ni – jsou vyřešeny. Přesto se všem ob-
čanům, kterým BOR v poslední době 
někdy nefungoval, omlouváme a vyzý-
váme k pomoci. Pokud by se stalo, že 
někomu přijímač nefunguje nebo fun-
guje nedostatečně, dejte nám to vědět, 
abychom mohli zjednat nápravu (tele-
fon stále stejný 283 910 723–5).

Tajemník úřadu

Informace o BORu

V 8.čísle Zpravodaje jsme uveřejnili 
1. dodatek Ďáblického telefonního se-
znamu, publikovaného v 5. čísle. Při 
letmé procházce Ďáblicemi se lze vel-
mi snadno přesvědčit, že dosud zpraco-
vané seznamy jen zčásti postihují firmy
a zejména provozované služby, zajíma-
vé pro širší okruh ďáblických občanů.

Ze zákona na ochranu osobních dat 
však vyplývá, že o zařazení do podobného 
seznamu musí každý zájemce požádat.

Vyzýváme proto všechny dosud 
neoslovené zájemce o zařazení do při-
pravovaného 2. dodatku Ďáblického 
telefonního seznamu, aby se přihlásili 
nejpozději do 10. ledna 2006 na adre-
su Úřadu městské části Praha–Ďábli-
ce nebo na jeho e-mailovou adresu:  
podatelna@dablice.com. Tento doda-
tek bude zařazen do únorového 1. čísla 
Ďáblického zpravodaje.

Redakce

Ďáblický telefonní seznam

Městská část Praha – Ďáblice
Plán zimní údržby komunikací 

v období 1. 11. 2005–31. 3. 2006
(schváleno Usnesením rady MČ č. 247/05/RMČ dne 21. 9. 2005)

 1/  TSK Praha-sever zajišťuje úklid ulic: Hřenská, Šenovská, Kokořínská 
(část), Ďáblická, Kostelecká

2a/  MČ smluvně zajistí sjízdnost a schůdnost místních komunikací:
 •  zastávky MHD: Květnová, U Spojů, Na Štamberku (směr na Březině-

ves), Ďáblice (Liběchovská, Kokořínská, Na Štamberku – směr na Lád-
ví, Na Lukách – v péči majitelů přilehlých nemovitostí)

 •  „obytná zóna“ – ulice směrem od lékárny k Battistově cihelně
 •  náměstí – chodník na jižní straně směrem k ul. Ďáblické
 •  chodník u zastávky Na Štamberku ( ulice Šenovská)
 •  chodník pod hvězdárnou směrem k ulici K ovčínu
 •  chodníky před bytovými domy ve správě ÚMČ – č. p. 553, 339, 161, 

160, 88, 66, 18
 •  místní komunikace (svahové) - ulice Květnová, Říjnová, Zákupská, 

Skalnická, Buližníková, Liběchovská, Ke Kinu, Kučerové, Na Znělci, 
při kalamitě přednostně dále ulice Legionářů a Chřibská. Ostatní místní 
komunikace – úklid bude zajišťován operativně jen v případě potřeby.

2b/  MČ nebude zajišťovat sjízdnost a schůdnost na úsecích místních komu-
nikací:

 •  zastávky MHD: Skládka Ďáblice
 •  chodníky: ❅  ul. Hřenská od zastávky MHD Květnová směr ul. Ďáblická
  ❅ ul. Mannerova (v úseku podél RD Francových)
  ❅ ul. Ďáblická od areálu POLICIE směrem na Březiněves
  ❅ před kaplí Nejsvětější Trojice
  ❅  od hřbitova (ul. K Lomu) směrem k bytovému domu 

č.p. 160/4 (akcíz) – v péči majitelů přilehlých nemovitostí
 3/  V případě kalamity, kdy bude nutno posílit úklid místních komunikací dle 

bodu 2a/, je úklid objednán u IPODEC a.s. ( objednávka č. 93/05 ze dne 
12. 9. 2005).

Rada MČ se na svém zasedání 
dne 21. 9. 2005 zabývala plá-
nem zimní údržby v Ďáblicích 
na období 2005 – 2006. Pro-
tože se v minulém zimním 
období vcelku dařilo 
operativně za-
jišťovat doprav-
ní obslužnost 
obce, je plán zim-
ní údržby – obdobně 
jako loni – postaven 
na pomoci smluv-
ních organizací.

Konkrétní plán 
ve schváleném zně-
ní je zveřejněn dále.

Rada si je samozřejmě 
vědoma, že sebelepší plán 
bez aktivní pomoci a poro-
zumění občanů je nedostatečný. 
Nestačí konstatovat, že udržování 

schůdnosti chodníků je dle záko-
na č.13/97Sb. a vyhlášky č.8/1980 
NVP povinností majitelů přileh-

lých nemovitostí. Bez vstříc-
nosti a spolupráce 
všech občanů není 
možné v zimním 

období vytvořit 
dobré podmín-
ky právě pro 
bezpečný po-
hyb po komu-
nikacích.

Přejme si, 
aby letošní 
zimní obdo-
bí proběhlo 

bez dopravních 
komplikací a bez 

úrazů.
Ing. Jaroslav Černý,  

místostarosta 



listopad 2005 ĎÁBLICKÝ ZPRAVODAJ strana 3

(Placená inzerce)

Stavební ruch v Ďáblicích neutuchá, 
spíše naopak, když se v posledních le-
tech stále výrazněji orientuje na stav-
by a rekonstrukce rodinných domů. 
To samozřejmě vyvolává poptávku po 
širokém sortimentu stavebního, insta-
lačního a jiného materiálu. To byl také 
důvod mé návštěvy v obchodě firmy
C+C na rohu Ďáblické a Hořínecké.

Tato v podstatě rodinná firma byla
založena v dubnu 2000, což dalo 
vzniknout firemnímu označení C+C
podle zakladatelky Cabalové a jejího 
společníka bratra Romana Cabala. 
Hlavním impulsem k založení firmy
bylo vyučení podnikatelky v oboru 
a rovněž její dlouholetá praxe. Ob-
chodní činnost je provozována jako 

maloobchod i velkoobchod s poměrně 
stálou klientelou.

Orientace firmy na Ďáblice souvisí
s nedalekým bydlištěm majitelky, ale 
zejména s nabídkou pronájmu vhod-
ných obchodních prostor na hlavní ďá-
blické ulici. Při rozhodování o umístění 
firmy hrál významnou roli právě trvalý
rozvoj naší obce, když vedený sortiment 
je předmětem každodenní poptávky.

Firma C+C se specializuje na široký 
sortiment spojovacích materiálů, tzn. 
vruty do dřeva a do plechu, vratové 
šrouby, metrické šrouby, závitové tyče, 
podložky, matky, hmoždinky, kotevní 
techniku, řezné kotouče – což vše pat-
ří k nejprodávanějšímu zboží – a řadu 
dalších výrobků z této oblasti.

Podle získaných informací se po 
dobu činnosti obchodu prodejní sorti-
ment trvale dále rozšiřuje, aby vyho-
voval každému zákazníkovi. Majitelka 
firmy při tom nezastírá, že konkurenč-
ních subjektů v daném oboru je sice 
hodně, ale její firma usiluje o zákazní-
ky nejen šíří sortimentu, ale především 
jeho cenovou úrovní. Nepřipouští si 
obavy ani z konkurence nedalekých 
specializovaných obchodních řetězců 
a to právě pro jejich cenovou politi-
ku. Dokládá to např. cenou stavebních 
hřebíků u konkurence v rozmezí 60 až 
120 Kč/kg, když firma C+C je má v na-
bídce za 27 Kč/kg. A to je na zvážení!

Úspěšnost podnikání firmy C+C se

projevuje též ve snaze otevřít další po-
bočku i na jiném místě v okolí Prahy. 
Rodinný charakter podniku nadále do-
kumentuje skutečnost, že podnikatelka 
zatím vše zvládá společně s bratrem 
– bez dalších zaměstnanců. Pouze pro 
oblast jednání s klienty, zpracovávání 
cenových nabídek a obchodní jednání 
mají svého obchodního zástupce.

Jan Kolář

CO NEVÍTE O NAŠICH FIRMÁCH

Dnes C+C Spojovací materiál
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To tu ještě nebylo! 
I když ďáblická draki-

áda patří už k tradič-
ním akcím a pořádá 

se každoročně, ta-
kovou účast mys-
lím nezažili ani ti 

největší pamětníci. 
Snad na konec října 

neobvykle slunné a tep-
lé počasí, možná příznivý 

vítr či stále se rozrůstající 
počty ďáblických občanů, 
anebo nejspíše všechny 
tyto faktory dohromady 
způsobily, že v sobotu 22. 
října po poledni se nás 
na poli na okraji Ďáblic 
sešlo hodně přes stovku. 
Účastníci, kteří přijeli au-
tobusem, potvrzovali, že 
neobvyklá koncentrace 
draků nad Ďáblicemi způ-
sobila rozruch i v doprav-
ních prostředcích. Všichni 
cestující se prý nahrnuli 
k okýnkům a jako na po-
vel otočili hlavy směrem 
vzhůru.

Naštěstí řidič si pohled 
do výšin odpustil a tak 
k žádné dopravní nehodě 
v souvislosti s drakiádou 
nedošlo.

Máte za to, že se jednalo 
o akci převážně pro děti? 
Chyba lávky. Ke každému 
drakovi sice nějaké to dítě 
patřilo, ale téměř všechny 
byly doprovázeny zapá-
leným tatínkem nebo dě-
dečkem, a nezřídka i celou 
rodinou včetně psů.

Bylo až dojemné pozo-
rovat, s jakým nasazením 

„doprovodné štáby“ s dětmi spolupra-
covaly, povzbuzovaly je, ba někteří 
(spolu)tvůrci draků z řad dávno do-
spělých mužů se do věci vložili s pl-
nou vervou a kormidlování draků na 
obloze ovládli úplně. Děti se však pro-

jevily neobyčejně velkoryse a hračky 
svým příbuzným pro tentokrát bez 
velkého dohadování zapůjčily. Však 
za to také byly po zásluze odměněny. 
Nějakou cenu si odnesli nejen první tři 
ve dvou vypsaných kategoriích (draci 

vlastní výroby, dra-
ci zakoupení), ale 
všichni účastníci.  
Ale ani potom se 
mnohým nechtě-
lo domů. I když už 
nešlo o maximální 
výkony ani o ce-
ny, účastníci se jen 
pomalu rozcházeli 
domů a někteří z nich 
zůstali na „vrakoviš-
ti“ až do večera.

Za ŠKK  
Lea Smrčková

✒ Pokračování ze str. 1
Za nejdůležitější ve skutečnosti po-

kládám výchovu (nejen mládeže) ku 
skromnosti ve spotřebě, ohleduplnosti 
k ostatním a k přírodě a k preferenci 
českých, místních výrobků (ve smyslu 
vyrobeno co nejblíže spotřeby). To je 
dle mého mínění jediná trvalá a přiro-
zená cesta z negativ dnešní civilizace.

■ Děkuji za Vaše názory a dovol-
te ještě několik poznámek k Vašemu 
profesnímu profilu:

Ing. arch. K. Kučera je architekt 
s univerzální autorizací typu A (tzn. 
bez omezení např. pouze na interié-
ry, územní plánování apod.), usilující 
o udržení schopnosti tvorby ve všech 
oborech architektury jakožto širo-
kospektrální činnosti. To znamená, že 
projektuje od krajinotvorby (rekultiva-

ce pro rekreační využití…), přes prů-
myslové stavby (skladový areál a sídlo 
firmy KCH…), občanskou vybavenost
(výtvarná galerie, restaurace, nástavba 
školy v Praze 5…), obytnou výstavbu 
(rodinné domy tvoří polovinu zaká-
zek) až po komorní záležitosti typu 
návrhu loga, malby na fasádě, reali-
zace Sv. Mikuláše – patrona lodníků. 
Je zřetelné, že jeho aktivity „pozname-
nalo“ postgraduální studium ochrany 
životního prostředí na přírodovědecké 
fakultě UK, absolvované v roce 1992. 
Tam zřejmě teprve objevil – podle 
jeho slov – „složitosti zákonů života 
na Zemi“ a respekt k síle i slabosti 
přírody.

■ Přeji mnoho zdaru do Vaší další 
práce.

Jan Kolář 

Ing. arch. Karel Kučera

Dračí slet nad Ďáblicemi
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Pozvání na besedu 
s českými sportovci 

– olympioniky
Základní škola, U Parkánu 17 

v Ďáblicích pořádá, pod záštitou sta-
rostky naší městské části Danuše Še-
včíkové, dne 29. 11. 2005 od 14.00 
hodin setkání s olympioniky: 
- Tomášem Dvořákem (atletika)
- Helenou Sukovou (tenis)
- Janem Kůrkou (střelba)
- Petrem Kmentem (zápas)
- Antonínem Procházkou (volejbal)
- Pavlem Bencem (atletika)
-  Oldřichem a Pavlem  

Svojanovskými (veslování)
- Danou Zátopkovou (atletika)
- Jiřím Víchou (házená)
- Karlem Engelem (zápas)
- Františkem Tikalem (hokej)
a moderátorem Štěpánem Škorpilem

Zveme Vás všechny, kteří máte zá-
jem o vrcholový sport a hlavně Vás 
potěší pobýt v milé společnosti jme-
novaných sportovců a podiskutovat 
s nimi. Těšíme se na Vás v atriu ZŠ.

Sponzorem této akce je firma A.S.A.
Ďáblice, které tímto děkujeme.

D. Š.

Stalo se to odpoledne v pondělí 24. října tr. A to již po-
třetí ve velmi krátkém časovém období. Snad to ani žád-
nému Ďábličákovi nemusím zvlášť připomínat – šlo přece 
o další havárii vodního přivaděče (i když tentokrát naštěstí 
jen krátkodobou). Ale i tak!!

To vše mne vyprovokovalo k zamyšlení, jak to vlastně 
při budování veřejného vodovodu v 1. polovině devadesá-
tých let bylo. Nechci se mýlit, ale stejně – jak se vybudova-
ly v samotných Ďáblicích zokruhovaná pásma (aby se při 
poruchách vodovodu omezil počet domácností bez dodáv-

ky vody na minimum), stejně tak se usilovalo o realizova-
telné napojení Ďáblic na dva hlavní vodní přivaděče a to 
z naprosto stejných důvodů: porucha na jednom přivaděči, 
dodávka vody z druhého.

Už si bohužel nejsem jist, jak to nakonec dopadlo. Ale 
o jednom jsem přesvědčen: pokud nejsou dosud zajištěny 
zmiňované dva přivaděče, je třeba neprodleně o ně usilo-
vat. Havárie v dodávce vody do Ďáblic v tomto roce jsou 
nepřehlédnutelnou výstrahou do budoucna!

Ing. Jan Kolář

Těsně před redakční uzávěrkou…

Rádi bychom Vás informovali 
o úspěších závodníků ze Ski klubu TJ 
Spolana Neratovice, který je základnou 
žákovského a juniorského lyžování 
z oblasti Polabí, ale i severozápadního 
okraje Prahy. Zejména děti ze součas-
ného žákovského družstva se v uply-
nulé sezoně umístily v hojném počtu 
v prvních desítkách výkonnostních 
žebříčků svých kategorií. Podmínkou 
takových úspěchů dětí handicapo-
vaných bydlištěm v nížině je kromě 
pravidelného a tvrdého sezónního vý-
cviku též trénink v létě mezi sezónami 
a předsezónní, který je zaměřen na 
zvýšení fyzické kondice a obratnosti.

Již několik let se přes prázdniny děti 
účastní 2 týdenních letních soustředě-
ních ve Lhotsku u Úštěka a spnové ve 

Varvažově u Orlické přehrady. 
Část dětí se také zúčastnila 

m e z i n á -
rodn ího 
t r é n i n -

k o v é h o 
campu na ledovci 

v rakouském 
Hintertu-

xu.

Se začátkem školy pak následují 
pravidelné tréninky v Neratovicích, 
podzimní testy fyzické přípravy a ale-
spoň 3 tréninky na ledovci, protože 
první závody jsou již v prosinci. Proto-
že děti ale stárnou, ze žáčků se postup-
ně stávají junioři a v posledních letech 
je velmi malý počet dětí v nejmenších 
kategoriích, jsou všichni zájemnci 
o závodní sjezdové lyžování ve věku 
5 - 7 let zváni na trénink do Nerato-
vic a v zimě na lyžařskou základnu na 
Studenově v Krkonoších.

Bližší informace u P. Kratochvílové 
(606 621 814).

Lyžař z Polabí v létě

NEDÁVNÁ HISTORIE

Začalo to před 12 lety

Na podzim roku 1993 došlo – po předchozích 
náročných tahanicích s nadřízenými úřady (jak 
se také o nich zmiňuje v 6. čísle Zpravodaje 
býv. starosta Akad. arch. J. Veselý) – k zaháje-
ní dlouho očekávané demolice ďáblické pro-
vozovny býv. státního podniku PREFA, která 
byla ukončena v roce 1994. Snad není bez za-
jímavosti si několika fotografiemi začátek této 
demolice připomenout. Jan Kolář
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Základní škola se opět tento rok 
zúčastnila Srdíčkového dne, který se 
konal v týdnu od 12. do 16. září 2005. 
Tyto dny již několik let organizuje ob-
čanské sdružení Život dětem na celém 
území naší republiky. Prodejem drob-
ných dárků, magnetických kartiček zís-
kává finanční prostředky na vybavení
dětských nemocnic zdravotnickými pří-
stroji, na zlepšení prostředí v ústavech 
pro handicapované děti, v dětských do-
movech a ústavech sociální péče. 

Celkem bylo vybráno 8 308 061,70 
Kč a naše škola přispěla částkou 
5046,00 Kč. Děkuji všem dětem, 
které se této sbírky zúčastnily. Dě-
kuji žákyním 8. třídy V. Pilské a M.  
Buderové, které velmi ochotně tuto 
akci spoluorganizovaly. Věřím, že 
i příště budeme takto úspěšní v dal-
ších Srdíčkových dnech.

J. Bartoňková,  
zástupkyně ředitelky

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
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Kontejnery v obci
Připomínáme poslední přistavování velkoobjemových kontejnerů 

v Městské části Praha–Ďáblice v 2. polovině r. 2005

Určené termíny:  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

Listopad – jak v rodné řeči neuvěři-
telně výstižné označení předposlední-
ho měsíce roku, zvláště pak v letošním 
čase, kdy jsme všichni vděční za to, že 
„listí-spad“ po nádherných dnech či 
týdnech přichází pomalu a pozvolna. 
Dává nám prostor vše závěrečné učinit 
a připravit na období vegetačního kli-
du a spánku. Spojíme užitečné s pří-
jemným a vdechujeme poslední krás-
né dny barevných podzimních šatů. 
Jistě naladí každého z nás.

 I pro čas „dušičkový“ a svátek 
Všech svatých, kdy nezapomínáme na 
památku zesnulých podzimním úkli-
dem a novou výzdobou hrobů i kolum-
bárií čerstvými květinami a zelení. 

Co jsme ještě nestihli či nechali s ra-
dostí – díky krásnému podzimnímu 
času – co nejdéle růst, kvést a dozrát, 
musíme nyní o to intenzivněji dohonit. 
Odstraníme již veškerou, za rok narost-
lou vegetaci na záhonech a ukládáme na 
kompost. Máme poslední možnost vysa-
dit urychleně cibule a cibulky tulipánů, 
narcisů, hyacintů a ostatních cibulovin. 
Vrstva zeminy nad cibulemi by měla být 
třikrát až pětkrát vyšší než výška samot-
né cibule. Ukončíme výsadbu dvoule-
tek, především macešek, zimních fial či
pomněnek, kombinace s cibulovinami 
bývá na jaře obzvláště působivá. 

Pokračujeme ve výsadbě ovocných 
stromů, okrasných dřevin a růží. Koře-
ny růží po prvních mrazících zasypává-
me kompostem nebo jen přihrnujeme 
půdou, později zateplujeme kořeny 
listím, slámou nebo větvemi jehlična-
nů. Koruny okrasných dřevin svazuje-
me dle potřeby tak, aby se nerozlomily 
v případě větší vrstvy sněhu. Stromko-
vé růže ohýbáme a přitahujeme k zemi 
a zakryjeme chvojím, poté zeminou. 

Trvalky řežeme těsně nad zemí, 
některé z krásných trav jako kortadé-
rie a ostatní vysoké traviny musí mít 
sucho a ochranu před mrazy chvojím, 
jinak by shnily a zmrzly. Také zakrý-
váme lilie, kosatce nejlépe listím, kte-
ré zatížíme chvojím. Alespoň vám je 
neodvane vítr. Pěnišníky a jiné vřeso-
vištní rostliny chráníme proti zimní-
mu slunci chvojím, vydatně zaléváme 
do prvních mrazů, jinak budou trpět 
suchem a hůře přezimují.

Naposledy sekáme trávník, počká-
me i na poslední lístečky ze stromů 

a poté můžeme sekačkou vše sebrat 
do koše i s posekáním. Na kompos-
tu to i lépe zetlí. Shrabujeme listí, na 
trvalkových záhonech necháme listí 
ležet, popř. přidáme chvoj. 

Výsadba na podzim u ovocných stro-
mů je právě nyní nejvhodnější. Tvorba 
kořenů pokračuje i při teplotách okolo 
+5 °C a stromy a keře z této výsadby 
mají velký náskok před jarní výsadbou. 

Zeleninu v záhonech jako zimní 
salát, jarní cibule, špenát, petrželka, 
pórek, polníček zakrýváme textilií 
a chvojím, abychom měli pod sněhem 
lepší možnost sklízení. Do květináčů 
sázíme ještě kořeny petržele, pažitky 
a to vždy se srdíčkem. V teple nám 
brzy krásně vyraší. 

Začínáme s průklestem a zmlazová-
ním starších stromů, později i s vinnou 
révou. Na Sv. Martma se zrodila legen-
da! A podle té se ve 4. století v klášteře 
Mormourtier, který založil biskup sv. 
Martin, a na přilehlých vinicích zapo-
čal řez stromů a vinné révy, když první 
řez provedli osli, kteří utekli z ohrady 
a celou vinici zpustošili a doslova zni-
čili. Příští rok se k údivu všech urodilo 
nejvíce kvalitního vína. A tak se zrodil 
„oslí okus“ či řez stromů a révy.

Vinnou révu vysoko přihrneme 
a zakryjeme slámou. Dále chráníme 
též ostružiny a maliny. Výhony polo-
žíme na zem a zakryjeme slámou či 
chvojím. Znovu kontrolujeme ochran-
né obaly kmenů proti ohryzu zajíci. 

Prohlížíme uskladněné ovoce, na-
kažené musíme odstranit, udržujeme 
teplotu 3 °C – 5 °C, větráme. V okras-
ných zahradách ještě používáme mul-
čovací kůru k ochraně před mrazy, 
jehličnany a stálezelené dřeviny vy-
datně zavlažujeme.

Bazénky vypouštíme, zasypáváme 
listím, v hlubších místech bazénků 
můžeme ponechat pod listím a slámou 
trsy leknínů a baheních rostlin. Pozdě-
ji vypustíme zahradní závlahu a hyd-
ranty. Je nutné, aby do prvních mrazů 
vytekla veškerá voda. 

Naposledy přehodíme kompost, aby 
v teplejších dnech mohl dále pracovat. 
Dokončíme vápnění i hnojení kom-
postem.

 „V listopadu každý hleď, bys dodě-
lal vše už teď - dřeva kácej, žito mlať.“

Antonín Růžička

RADY ZAHRADNÍKA PŘED ZIMOU

Na sv. Martina
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(Placená inzerce)

Život v Ďáblicích k 15. 10. 2005
Nejzajímavější statistický údaj pro letošní rok je počet narozených dětí. 

K uvedenému dni je v evidenci obyvatel přihlášeno 30 dětí, z toho 17 chlap-
ců a 13 dívek.

Maminky narozených dětí využívají v převaze tyto porodnice: 1) Praha 8 
– Bulovka 9x, Praha 4 – Podolí 6x , Praha 2 6x.

Naši noví občánci se jmenují: Matěj, Andrea, Daniel, David, Robin, Edi-
ta, Terezie, Martin, Martin, Pavlína, Michal, Ondřej, Adam, Andrea, Lucie, 
Alžběta, Jaromír, Kryštof, Matouš, Jan, Martina, Kateřina, Erika, Jan, Matěj, 
Filip, Vendula, Milan, Martin, Kateřina, Eliška. Jména jsou uvedena dle abe-
cedního řazení příjmení. Tři malí občánci jsou již z nově obydleného magis-
trátního domu v Osinalické ulici, kde je hlášeno 91 občanů. O další dětské 
přírůstky se určitě bude snažit i pět párů, kteří uzavřeli sňatek.

Struktura věku obyvatel: věk: 0–15 let 497 občanů, věk: 16–25 let 277 
občanů, věk: 26–60 let 1 366 občanů. věk: 61–75 let 373 občanů, věk: 76–93 
let 161 občanů

Nejstarší občané jsou ve věku 93 let, dva muži a jedna žena. Přistěhovalo se 
152 občanů a 17 občanů se odstěhovalo. Smutnější údaje jsou o osobách zemře-
lých, 7 mužů a 8 žen. K neméně smutným údajům jsou údaje o rozvodu – 3x.

Městská část Praha–Ďáblice má celkem 54 ulic. V letošním roce máme 
nové ulice s názvy měsíců – Březnová, Červnová, Červencová, Srpnová,  
Zářijová a Prosincová, které jsou v lokalitě Ekospolu a další ulice je Mark-
vartická v lokalitě při ulici Šenovské.

Z minulého roku máme ulice Županovická, Humenecká, Dražetická, které 
tvoří lokalitu Central Grupu, kde je postaveno 69 rodinných domů, z větší 
části obydlené občany s trvalým pobytem.

Informace, uvedené v této statistice, se prakticky průběžně mění v závis-
losti na denních aktualizacích – narození, úmrtí, změny pobytu a dalším.

Připravila: A. Cimbulková

Ze sdělovacích prostředků jsme 
v posledních měsících informováni 
o nezbytnosti výstavby další odletové 
a přistávací dráhy na ruzyňském le-
tišti, aby bylo možno výhledově 
zvládnout 
p ř e d p o -
k l á d a n ý 
nárůst le-
tecké pře-
pravy. S tím 
pochopitelně 
s o u v i -
sí pro-
j e d n á n í 
a schválení 
nového příslušného letového korido-
ru. Ten se má kromě jiného dotýkat 
katastru naší obce. K probíhajícímu 
správnímu řízení se vyjádřila i naše 
městská část vyjádřením, které v pl-
ném znění připojujeme a které bylo 
formulováno též se zohledněním sta-
noviska komise životního prostředí 
a referátu životního prostředí ÚMČ.

J. K.

Ministerstvo ŽP, Vršovická 65
10010 Praha 10

V Praze dne 4. 10. 2005  
č. j. 11664/2005/Šev/Mo

Věc: Vyjádřeni MČ Praha–Ďáblice.
Vyjádření k oznámení záměru „Pa-

ralelní RWY (ranvej – pozn. redakce) 
06R/24L, letiště Praha Ruzyně“, kte-
rý bude podroben zjišťovacímu říze-
ní podle §7 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí 

a o změně některých 
souvisejících zákonů (zá-

kon o posuzování vlivů na  
životní prostředí) ve znění zákona 

č. 93/2004 Sb.
Městská část Praha - Ďáblice má 

následující připomínky k výše uvede-
nému záměru:
•  Letový koridor uvažované přistáva-

cí dráhy dle předloženého oznáme-
ní bude zasahovat do prostoru nad 
současně provozovanou skládkou 
společnosti A.S.A. s.r.o. v Praze–Ďá-
blicích. V případě letecké havárie 
a pádu letounu do prostoru skládky 
hrozí velká ekologická katastrofa, 
spočívající v prakticky neuhasitel-
ném požáru.

•  Další zvýšení hlukové zátěže výstav-
bou paralelní RWY bude pro občany 
naší MČ těžko akceptovatelné, už z to-
ho hlediska, že již naplánované stavby 
silničního obchvatu Prahy, stavba 519 
Suchdol – Březiněves a stavba 520 
Březiněves – Horní Počernice zname-
nají významný nárůst hluku.

S pozdravem
Danuše Ševčíková

Výhled do budoucna
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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 prosincového čísla pro příspěvky i inzerci bude 18. listopadu 2005. 
10. číslo vychází 2. prosince 2005. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE

PROSINEC 2005
Otevírací doba: Po 18–21, Čt 18.30–
20.30, Pá 9. 12. 18.30–20.30, Ne 14–
16, 25. 12., 26. 12. 2005 a 1. 1. 2006 
zavřeno
PŘEDNÁŠKY astronomické , přírodo-
vědné a cestopisné v pondělí od 18.30
12. 12. Petr Adámek: Zajímavé úkazy 
a objekty zimní oblohy
FILMOVÉ VEČERY
v pondělí od 18.30
  5. 12. APOLLO 15, APOLLO 16
19. 12.  Země náš kosmický  

domov, Míry a váhy

POZOROVÁNÍ OBLOHY dale-
kohledy Po 5. a 19. 12. 20–21, Čt 
18.30–20.30, Pá 9. 12. 18.30–20.30, 
Ne 14–16 za jasného počasí (25. 12. 
zavřeno)
Volně přístupné bez objednání!
Denní obloha: Slunce 
– povrch se skvrnami
Noční obloha: Měsíc 
– od 6. 12. do 19. 12.
Mars – po celý prosinec
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy 
– po celý prosinec
Hvězdokupy, mlhoviny 
– za bezměsíčných večerů

Při nepříznivém počasí (zataženo) se 
koná promítání filmů spojené s pro-
hlídkou přístrojového vybavení hvěz-
dárny.

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

á 
in

ze
rc
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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

(P
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ce
n

á 
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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)

KUŘÁCI ODVYKNĚTE NA 90 %!
Tel.:  224 214 617,  604 207 771

(Placená inzerce)

POZVÁNKA
Všechny zájemce zveme na  

I. helloweenský ples, který se koná  
v sobotu dne 12. 11. 2005 od 19 hod. v sále ZŠ.

Pořádá Sdružení ďáblického míče.
Informace na cinkova@uan.cz

Od loňského července jsme inten-
zivně pracovali na rozjetí projektu 
internet pro seniory a mohu zodpo-
vědně říci, že svítá. Úspěšně jsme pře-
stěhovali Obecní knihovnu do nových 
prostor v novém magistrátním domě 
s malometrážními byty v Osinalické 
ulici (lépe řečeno mezi Osinalickou 
a Kučerové). Internetovou pracovnu 
jsme vybavili potřebným nábytkem, 
počítači, připojením k síti internet, 
které po tři roky hradí ministerstvo in-
formatiky. Ředitelství Základní školy 
ve spolupráci s učiteli informatiky na-
vrhlo „lektory“ z řad žáků vyšších roč-
níků, Františka Šece a Jakuba Kočího, 
kteří budou schopni a ochotni svým 

starším spoluobčanům pomoci s prv-
ními krůčky po oné nové informační 
dálnici, nazývané internet. Připravili 
nabídku hodin s možností výuky prá-
ce s počítačem a internetem a to zatím 
každé úterý od 16.30 do 18.00 hodin 
pro čtyři seniory současně.

A teď už je to na Vás, vážení a milí 
senioři. Všichni již dříve přihlášení byli 
telefonicky vyzváni zúčastnit se první or-
ganizační porady, která proběhla 31. 10. 
2005, aby se mohl projekt úspěšně rozjet. 
Další zájemci se mohou hlásit i nadále 
přímo u tajemníka úřadu MČ nebo u kni-
hovnice paní Midlochové.

Tajemnik ÚMČ

Internet pro seniory

Naše ďáblická základní škola se 
pravidelně účastní turnaje škol Prahy 
8 v kopané. Téměř pokaždé se naši 
žáci probojují do šestičlenného finá-
le (turnaje se účastní vždy více než 
15 základních škol Prahy 8), bohužel 
jsme zatím vždy končívali na pátém, 
šestém místě.

 Letos jsme však smůlu konečně 
protrhli a vybojovali jsme skvělé tře-
tí, tedy medailové místo. O úspěch se 
zasloužili tito žáci: Daniel Kos, David 
Mejstřík, František Šec, Tomáš Hejna, 
Jakub Maňas, Jakub Kočí, Jiří Brchel 
a Ondřej Stuchl. 

Blahopřejeme a hoši díky!
Viktor Černohorský, učitel TV

Fotbalový turnaj 
škol Prahy 8


