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Na začátku roku 2006
Vážení spoluobčané,

ráda bych vám všem ještě jednou po-
přála hodně zdraví a hodně zdaru ve 
veškerém vašem činění v tomto roce.

Ďábličanů od loňského roku opět 
přibylo a počet trvale hlášených osob 
se blíží k počtu 2800. Potěšující je, že 
je naše městská část schopna uspokojit 
nároky našich občanů na poskytování 
lékařské péče jak dětem, tak i dospě-
lým. Navíc se tu otevře v letošním roce 
kardiologická poradna, což nepochyb-
ně přivítají pacienti, kteří na vyšetření 
dosud cestovali mimo Ďáblice.

Za naše školská zařízení se roz-
hodně nemusíme stydět. Mateřská 
i základní škola nabízejí našim dětem 
možnost docházky v místě bydliště do 

nově zrekonstruovaných objektů. Za 
poslední dvě volební období se poda-
řilo mnohé vylepšit, dokončila se pří-
stavba a rekonstrukce základní školy 

a rovněž tak byly pojed-
nány dva pavilony školy 
mateřské, kde se tímto 
navýšila kapacita ze dvou 
oddělení na čtyři.

V současné době se 
předává do užívání nový 
objekt hospodářského 
zázemí školky s kuchy-
ní. Dále se předpokládá 
realizovat stavební úpra-
vy spojovacího traktu 
mezi pavilony a terénní 
úpravy.

Faktem zůstává, že Ďáblice jsou 
i nadále spádovou oblastí pro MČ 
Březiněves a tudíž navštěvují naši 
MŠ i ZŠ též březiněvské děti. Vzhle-
dem k tomu, že většinu finančních
nákladů na stavební akce ve školách 
jsme hradili z našeho rozpočtu a je 
možné, že již v blízké budoucnosti 
nebudeme schopni přijímat zdejší 
děti z důvodů naplněné kapacity, vě-
říme, že se bude brzy realizovat stav-
ba mateřské školy v Březiněvsi.

Je více témat, o kterých je možné 
si podiskutovat a protože si myslím, 

že přímá interakce mezi námi obča-
ny Ďáblic je určitě lepší, dovolím si 
vás pozvat na další setkání do atria 
Základní školy U Parkánu 17 ve čtvr-
tek 23. 2. 2006 v 18.00 hodin. Těším 
se, že pozvání přijmou především 
nově přistěhovaní a samozřejmě též 
všichni, kteří mají zájem pohovořit si 
o Ďáblicích.

Danuše Ševčíková, starostka

V úterý 17. ledna 
2006 jsme se rozlou-
čili se zesnulým akad. 
arch. Jiřím Veselým, 
dlouholetým staros-
tou naší Městské části 
Praha – Ďáblice, který 
zemřel 9. ledna 2006 
po těžké nemoci ve 
věku 59 let. Přeplněný 
kostel ČCE u Salváto-
ra byl němým, ale více 
než výmluvným dokla-
dem toho, jak význam-
nou brázdu zesnulý 
vyryl svým životem 
– byť tak předčasně 
ukončeným.

Jirku Veselého jsem poznal až v převratně bouřli-
vém roce 1990 při formování Občanského fóra, kdy 
se postavil do jeho čela, aby následně byl pro dvě 
volební období zvolen starostou naší obce. Bylo to 

mimořádně složité období, v neposlední řadě přede-
vším pro náročnost vytýčených cílů pro samotnou 
obec a její občany: přebudovat Ďáblice v poměrně 
krátkém období několika let na moderní předměstí 
Prahy – se zachováním jejich poklidné atmosféry 
– a to především komplexní celoplošnou výstavbou 
a modernizací inženýrské a dopravní infrastruktury. 
Tomu všemu ovšem předcházela strategická rozho-
dování o vybudování skládky komunálního odpadu 
na katastrálním území obce, což ve svém důsledku 
zajistilo potřebné nemalé investiční zdroje obce na 
financování zmíněné výstavby. Rozhodující pro
rozvoj obce byla i mimořádně náročná, ale nakonec 
úspěšná privatizace místní provozovny býv. státní-
ho podniku PREFA (situované přímo v samotné 
zástavbě obce), což vyústilo v úplnou demolici celé 
provozovny – po celá dlouhá předchozí desetiletí 
neúspěšně prosazovanou. V této souvislosti nelze 
též nevzpomenout strategické rozhodnutí o finanč-
ně náročné dostavbě a rekonstrukci místní základní 
školy a následný podpis dodavatelské smlouvy sta-
rostou Veselým.

Humanitní profesní zaměření i celkové povahové 
rysy Jirky Veselého jej předurčovaly jak pro formo-
vání cílů v dlouhodobě realizované komunální politi-
ce, tak i pro trpělivá a vskutku účastná jednání v běž-
ném denním styku s občany. Bylo jen ve prospěch 
obce, že dost výrazná odlišnost nás dvou ve vedení 
obce umožňovala přirozenou dělbu práce i odpověd-
nosti. Starosta Veselý přitom důsledně a kolegiálně 
přímo usiloval o společná kolektivní rozhodování, 
což bylo zejména v prvých „začátečnických“ létech 
pro celé zastupitelstvo mimořádně významné. Neú-
platnost a čestnost Jirky byly přitom nezvratitelné.

Když jsem v červnu loňského roku připravoval pro 
Ďáblický zpravodaj rozhovor s Jirkou Veselým, domlu-
vili jsme se na jeho pokračování též v letošním roce. 
Věděl jsem samozřejmě o jeho dlouhodobých vážných 
zdravotních problémech, ale jasnost jeho mysli i přetr-
vávající mírný optimismus dával naději i do budoucna. 
Bohužel, osud byl pro něj nečekaně krutý.

Poslední stisk Tvé pravice, Jirko, cítím stále!
Ing. Jan Kolář, CSc

místostarosta v letech 1990 – 1998

✟ IN MEMORIAM

Akad. arch. Jiří Veselý

Funkce kroni-
káře Ďáblic se ujal 
Dr. Wimmer v roce 
1986 po panu Jo-
sefu Růžičkovi. Již 
před tím však řadu 
let pracoval v re-
dakční radě Zpravo-
daje a pravidelně na jeho stránkách 
seznamoval čtenáře s historií Ďáblic 
a okolí.

Z vlastní iniciativy a čistého altru-
ismu studoval materiály v archivech 
/např. Křížovníků/, aby pak co nej-
objektivněji popsal historická fakta, 
týkající se naší lokality.

Za léta jeho působení coby kroniká-
ře zpracoval záznamy a fotodokumen-
taci ve 103 svazcích kroniky.

Věříme, že – i přes jeho rozhodnutí 
ukončit aktivní činnost – bude i nadá-
le spolupracovat s kronikářem novým 
– Ing. Zdeňkem Sobotkou, Dr.Sc.

Vážený pane doktore, dovolte, 
abych Vám jménem občanů Ďáb-
lic projevila touto cestou velký dík 
a uznání za Vaši dlouholetou práci ve 
prospěch naší městské části a zároveň 
Vám popřála hodně zdraví a duševní 
svěžesti do dalších let.

Danuše Ševčíková, starostka

Poděkování kronikáři obce 
Dr. Miloslavu Wimmerovi
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SAMOSPRÁVA

Finanční výbor zastupitelstva tvoří 
5 členů: Zdenka Drtinová, JUDr. To-
máš Engel, Ing. Jan Kolář, CSc, Ing. 
Alena Marušiaková, Ing. Slavomír 
Říman a tajemník Ing. Václav Valtr.

Činnost výboru se v roce 2005 ori-
entovala jako v předchozích letech 
především na:
•  projednání výsledku hospodaření 

MČ za rok 2004
•  projednání návrhu rozpočtu MČ na 

rok 2005
•  projednání rozpočtového výhledu 

MČ na období 2006 – 2008
•  projednání důvodové zprávy k od-

pisu pohledávky za společností  
MINOS s.r.o.

•  vyjádření k hospodářským výsled-
kům příspěvkové organizace ZŠ 
v Ďáblicích za rok 2004 

•  projednání auditu hospodaření MČ 
za rok 2004

•  průběžnou kontrolu čerpání rozpoč-
tu MČ v průběhu roku 2005

•  projednávání změn rozpočtu MČ 
v průběhu roku (celkem 4 změny)

•  projednání návrhu rozpočtu na rok 
2006
Toto bylo předmětem jednání na 3 

pracovních zasedáních a 2 korespon-
denčních připomínkových řízeních, 
když výsledek byl dokumentován zá-
pisy. Na základě stanovisek výboru 
bylo tak v průběhu roku 2005 schvále-
no osm usnesení, která byla předávána 
Radě MČ a následně projednávána na 
veřejných zasedáních zastupitelstva.

Ing. Jan Kolář
předseda finančního výboru

Finanční výbor ZMČ

Rada a zastupitelstvo městské části 
Praha – Ďáblice se průběžně zabýva-
jí dopravní situací v obci, protože ji 
považují v mnoha směrech za neu-
spokojivou. V roce 2005 stálo v cen-
tru pozornosti obou orgánů řešení 
provozu na křižovatce ulic Ďáblická 
– Kostelecká – U Parkánu. Zpraco-
ván byl návrh na kruhovou i světel-
nou křižovatku. Kruhová křižovatka 
se ukázala jako prostorově nevhodná, 
instalace světelně signalizačního za-
řízení (semaforu) by městskou část 
stálo cca 4 mil. Kč z vlastních finanč-
ních prostředků, což je neúnosné. Na-

víc podle dvou nezávislých analýz je 
nehodovost na této křižovatce natolik 
nízká, že nevyžaduje řešení světelnou 
signalizací.V závěru roku proto byla 
na základě rozhodnutí zastupitelstva 
objednána a následně zpracována stu-
die ÚDI Praha s cílem posouzení stá-
vajícího dopravního značení zmíněné 
křižovatky včetně návrhu možných 
úprav, které by přispěly ke zvýšení 
bezpečnosti provozu.

Studie navrhla tři možné varianty 
úprav, z nichž POLICIE – DI jednu 
variantu odsouhlasila a tak předpoklá-
dáme, že realizace proběhne v první 

polovině letošního roku . Nejedná se 
o převratné řešení, jde v podstatě o vy-
mezení jednotlivých zón na křižovatce 
vodorovným dopravním značením. Na-
víc v letošním roce na této křižovatce 
bude provedena instalace dvou stožárů 
společností ELTODO – CITELUM 
s.r.o., jejichž účelem bude přisvětlení 
přechodu pro chodce v ulici Ďáblické. 
Věřme, že všechna zde prováděná opat-
ření pomohou zlepšit provoz na této 
křižovatce, včetně zvýšení bezpečnosti. 

V prosinci 2005 se rada rovněž za-
bývala návrhem firmy PROMONT na
instalaci informačního panelu o rych-

losti projíždějících vozidel IPR10. 
Jedná se o zařízení, působící přede-
vším v oblasti prevence, což rada po-
važuje za prioritní. Instalace zařízení 
je vhodná na frekventované úseky, kde 
řidiči nerespektují maximální povo-
lenou rychlost a tak ohrožují chodce 
a především děti. Zařízení konkrétně 
pracuje tak, že na velkoplošný displej 
zobrazí rychlost projíždějícího vozi-
dla. Řidič vozidla, který panel míjí, je 
informován o své skutečné rychlosti, 
která je většinou vyšší než je dovolená 
rychlost v daném úseku.

Pokračování na str. 3 ✒

Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v naší městské části

Kontrolní výbor zastupitelstva má 
5 členů (Josef Blahout, MUDr. Sta-
nislav Cícha, František Churáček, 
Ing. Ladislav Mašika, Vladimír Mi-
chek) a tajemnici paní Ing. Bronislavu 
Lomozovou. 

Do povinností kontrolního výboru 
patří pravidelný dohled nad průběhem 
a využitím velkoobjemových kontej-
nerů. Na náš podnět dle žádosti občanů 
budou kontejnery přistavovány v roce 
2006 celou sobotu a neděli dopoledne. 
Provádíme namátkovou kontrolu pro-
vozu ďáblické skládky komunálního 
odpadu A.S.A. Rovněž vyhledáváme 
a likvidujeme černé skládky v katas-
tru obce, které se vyskytují nejčastěji 
v okolí ďáblického lesa.

Průběžný dohled nad stavem silnic, 
chodníků a údržbou zeleně je další z na-
šich pravidelných činností. V této sou-
vislosti bychom chtěli apelovat na obča-
ny naší obce, aby věnovali dostatečnou 
pozornost úklidu chodníků a zelených 
pásů před svými domy a na majitele 
psů, aby po svých miláčcích uklízeli.

V minulém roce byla také prove-
dena kontrola vyřizování stížností, 
došlých na místní úřad, kontrola při-
dělování obecních bytů a posouzeny 
sporné příspěvky na Školu v přírodě. 
Doufáme, že prosincová revize ozna-
čení všech domů a ulic v Ďáblicích 
přispěje k lepší orientaci v naší obci.

MUDr. Stanislav Cícha
předseda kontrolního výboru

Kontrolní výbor ZMČ

Sportovní komise má šest členů, 
z nichž každý reprezentuje sportovní 
odvětví, ve kterém působí. Těžiště 
práce členů SK není ve schůzování, 
ale v každodenní činnosti v oddílech 
svého sportovního odvětví: Jiří Čej-
ka – lední hokej, hřiště u panelového 
domu, Josef Karásek - fotbal, Jiljí 
Kubec – tenis, Jiří Myslivec – stolní 
tenis, předseda SK, Zdeněk Šedivý 
– fotbal, Vlasta Vaňková – cvičení.

Hlavní akce, pořádané sportovní 
komisí v roce 2005:
•  Ples Městské části Praha – Ďáblice 
•  Velikonoční a Vánoční turnaj ve 
stolním tenise pro žáky a dospělé

•  Turnaj v nohejbalu pro mládež 
a dospělé

•  Sportovní dětský den ve spolupráci 
s fotbalovým a tenisovým oddílem

•  Fotbalový turnaj mladších žáků ve 
spolupráci s fotbalovým oddílem, 
pod záštitou starostky městské části

•  Turnaj v sálové kopané pro mládež 
a dospělé 

•  Turnaj ve SQUASHi v pololetí a na 
konci školního roku pro žáky ZŠ

•  Spolupráce při návrhu vybavení 
dětských hřišť

Jirka Myslivec
předseda sportovní komise

Sportovní komise RMČ

Komise životního prostředí pra-
covala ve složení: T. Dohnalová, L. 
Krčmová, A. Marušiaková, V. Pro-
kešová, B. Beneš a to jako porad-
ní orgán Rady městské části Praha 
– Ďáblice.

Během uplynulého roku 2005 se 
členové KŽP podíleli na řadě akcí 
a svojí činností přispívali k lepšímu 
stavu životního prostředí v naší obci.

Z akcí je třeba připomenout Dět-
ský den u mysliveckého sdružení, po-
řádaný ke Dni dětí a celkem úspěšné 
bylo i rozmístění nových okrasných 
květníků převážně v nové zástavbě.

Největší radost však máme z re-
konstrukce všech dětských hřišť i je-
jich následné údržby.

Nic z toho by se však nestalo bez 
vydatného úsilí pracovníků Rady 

MČ a ÚMČ a rovněž členů Zastu-
pitelstva, kterým bych chtěl víc než 
poděkovat.

Během loňského roku se KŽP též 
vyjadřovala k řadě projektů, které.
svým dopadem budou mít vliv na 
životní prostředí v obci. Jen namát-
kou bych jmenoval blížící se stav-
bu Pražského dopravního obchvatu 
mezi skládkou a Březiněvsí a posu-
nutí letového koridoru jako důsledek 
stavby nové startovací a přistávací 
dráhy na letišti v Praze – Ruzyni.

V roce 2006 bychom rádi instalo-
vali dva infostojany v areálu u Hvěz-
dárny a pokusíme se zasadit o lepší 
možnost využívání této lokality a na-
dále budeme spolupracovat s občany 
i ÚMČ.

Bořek Beneš, za KŽP

Komise životního prostředí RMČ

Měla jsem napsat zprávu o činnosti 
školské a kulturní komise v loňském 
roce – myslím ale, že toho bylo již 
napsáno dost. Proč chvála a zpěvy? 
Raději co chystáme dál.

Věřte, že toho bude ještě více než 
v loňském roce, připravíme i další 
nové větší akce pro veřejnost. Kaž-
dý měsíc najdete, kdy, co a v kolik 

hodin se koná v tabulce Ďáblického 
zpravodaje, na vývěskách a v roz-
hlase.

 Tak je jen na Vás, co si vyberete. 
Snažíme se dělat akce pro všechny 
věkové skupiny. Rádi Vás zas uvi-
díme. 

V. Prokešová
předsedkyně komise

Školská a kulturní komise RMČ

Pokud bychom měli charakterizovat 
kvantitativně řešení přestupků v naší 
Městské části Praha – Ďáblice oproti roku 
2004, kdy bylo řešeno celkem 14 případů, 
v roce 2005 došlo k mírnému nárůstu na 
19 kauz. Pokud budeme chápat přestupek 
jako zaviněné jednání, které porušuje nebo 
ohrožuje zájem společnosti a je za přestu-
pek výslovně označen v zákoně o přestup-
cích nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný 
správní delikt postižitelný podle zvláštních 
právních předpisů anebo o trestní čin (§ 2, 
odst. 1 zákona 200/1990 Sb., o přestup-
cích v platném znění), lze rozlišit „naše“ 
přestupky i v obecné rovině kvalitativně. 

V největším počtu bylo zahájeno 
přestupkové řízení v rámci přestupků 
proti majetku, kdy mělo dojít k úmy-
slnému způsobení škody na cizím 
majetku krádeží, zničením či poško-
zením věci, dále to bylo zahájení pře-
stupkového řízení ve věci přestupků 
proti občanskému soužití a to vyhro-
žováním újmou na zdraví, drobným 
ublížením na zdraví, ublížením na cti 
či ublížením na zdraví z nedbalosti 
nebo se vyskytl i případ založení čer-
né skládky.

JUDr. Tomáš Engel
předseda přestupkové komise

Činnost přestupkové komise 
v období roku 2005

oznamuje záměr pronajmout 
v Praze - Ďáblicích, ulice Ďáblická 
čp. 66, k.ú. Ďáblice, přízemní ne-
bytové prostory o výměře 77,5 m2 
a případně přilehlý dvůr o výměře 

114,5 m2 zájemci, který nabídne 
ekonomicky nejvýhodnější nájemné. 
MČ si vyhrazuje právo posoudit 
předmět činnosti zájemce.  Infor-
mace na úřadě.

Úřad městské části Praha–Ďáblice
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(Placená inzerce)

Není mojí zásluhou, že jsem ješ-
tě zažil život v prvorepublikových 
podmínkách poklidného moravského 
maloměsta. Nemohu proto zapome-
nout – kromě mnohého dalšího – na 
atmosféru soukromého živnosten-
ského podnikání v místních obcho-
dech a službách. Po šestnácti letech 
soudobé obnovy soukromého podni-
kání u nás jsem se rozhodl konfron-
tovat vzpomínky se současností.

Využil jsem k tomu jako normál-
ní zákazník návštěvu kadeřnictví 
paní Ivy Polanské v Obecním domě. 
A bez přehánění – opět na mne 
dýchlo to kouzlo poklidu bývalých 
„holičských oficín“ a maminkou na-
vštěvovaných kadeřnictví. Nemohl 
jsem proto odolat, abych si s paní 
Polanskou nepopovídal.

Zdejší kadeřnictví provozuje Iva 
Polanská od března 2004, když zde 
pokračuje v soukromém kadeřnic-
kém podnikání, které zahájila hned 
v roce 1990. Podnětem k tomu byl 

v podstatě tehdejší rozpad bývalé 
družstevní HYGIE, kde se vyučila 
a pracovala téměř 20 let. Její vše-
stranná praxe je základem úspěšné-
ho zvládání různorodé zákaznické 
klientely, kterou sama charakterizuje 
výstižně „od pěti do pětaosmdesáti 
let“. I když převládá z více než dvou 
třetin klientela dámská, zbylá třeti-
na připadá na muže a děti. Z dříve 
poskytovaných služeb jen vypadlo 
holení, když hlavním důvodem je 
rozmach elektrických holicích stroj-
ků a tudíž minimální zájem mužské 
klientely. Naopak však se paní Po-
lanská pravidelně účastní speciál-
ních profesních proškolování v mo-
derních kadeřnických trendech, aby 
byla schopná poskytovat své služby 
na úrovni.

Příjemné moderní prostředí na-
vštíveného kadeřnictví (vybavené 
na náklady kadeřnice) však samo 
o sobě je jen prostředkem ke spoko-
jenému zákazníkovi. Tím hlavním 

je samotná paní Polanská, její od-
borná kvalifikace, profesní zručnost
a šikovnost a hlavně pohoda, kterou 
kolem sebe šíří. V tom mi nejvíce 
připomněla mé vzpomínky z mládí, 
navíc zdůrazněné i tou speciální žid-
lí pro stříhání dětí – i když v moder-
nizovaném otočném provedení.

Dost specifická klientela Ďáblic
s výrazným podílem seniorů vyvolává 
pochopitelně i specifické požadavky
na poskytované služby a samozřejmě 
i na jejich cenovou úroveň. Věrna ro-
dinným tradicím (otec paní Polanské 
byl celý život holičem) sama dobře 
zná podmínky soukromého živnos-
tenského podnikání, kde základem 
je spokojený a vracející se zákazník, 
zajišťující v podstatě rentabilitu živ-
nosti. Není tak bez zajímavosti fakt, 
že i klientelu kadeřnictví tvoří až ze 
40 % seniorky a senioři. Sám jsem 
se jako zákazník přesvědčil, že právě 
též ceny za služby v kadeřnictví paní 
Ivy Polanské jsou příznivé a podně-
cující k dalším návštěvám. Ta navíc 
velmi oceňuje stabilizované podmín-
ky pronájmu provozovny v Obecním 
domě (v majetku městské části), kte-
ré jsou významným předpokladem 
rentability samotného podnikání. 

Ke spokojenosti klientely přispívá 
i doplňková služba, jíž je prodej vla-
sové kosmetiky předních světových 
výrobců. 

Paní Polanská se při našem roz-
hovoru netajila upřímným uspokoje-
ním nad tím, jak ji ďáblická klientela 
příznivě přijala. Sama chce nadále 
poskytovat své služby tak, aby dále 
co nejvíce přispívala k trvalé spoko-
jenosti zákaznic a zákazníků – bez 
ohledu na jejich věk.

Jan Kolář

CO NEVÍTE O NAŠICH FIRMÁCH

Dnes Kadeřnictví Ivy Polanské
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✒ Pokračování ze str. 2
Proto obvykle okamžitě zpomalí, 

protože si není jist, zda není měřen 
s použitím záznamu (což zařízení 
umožňuje), nebo zda není přítomna 
policie (se kterou již bylo rovněž o té-
to možnosti jednáno).

Vzhledem k tomu, že problémy 
s překračováním rychlosti jsou přede-
vším na ulicích Ďáblické a Šenovské, 
rozhodla rada, že zařízení budou na-
montována v obou ulicích, přestože 
náklady na jejich pořízení a instalaci 
cca 300 tis. Kč nejsou jistě zanedbatel-
né a jdou z prostředků městské části. 
Instalace zařízení by měla proběhnout 
v prvním čtvrtletí roku a tak doufej-
me, že v letošním roce se bezpečnost 
provozu na zmíněných komunikacích 
opravdu zvýší.

 Protože tento příspěvek je věnován 
bezpečnosti na komunikacích, bylo 
by v této roční době vhodné se zmínit 
i o bezpečnosti pohybu na chodnících. 
Naše poznatky z této oblasti a stížnosti 
občanů se týkají převážně chodníků, 
které nejsou uklízeny. Jedná se pře-
devším o občany Ďáblic, kteří se při-
stěhovali z bytovek do svých nových 
domků a v minulosti nebyli zvyklí 
uklízet chodníky u svého bydliště. Sa-
mozřejmě se tento problém netýká jen 
jich. Krátce jsem se o nutnosti udržovat 
schůdnost chodníků u svých nemovi-
tostí zmínil v Ďáblickém zpravodaji č. 
9 (listopad 2005), ale zřejmě je potřeb-
né tuto povinnost majitelů nemovitostí 

znovu podtrhnout a rozvést podrobněji. 
Takže – úklid chodníků vyplývá ze zá-
kona č. 13/97 Sb., o pozemních komu-
nikacích, konkrétně z §27, odst. 4, kde 
je stanoveno, že „vlastník nemovitosti, 
která v zastavěném území obce hraničí 
se silnicí nebo s místní komunikací, 
odpovídá za škody, jejichž příčinou 
byla závada ve schůdnosti na přilehlém 
chodníku, která vznikla znečištěním 
náledím nebo sněhem…“

V podmínkách Hl. města Prahy 
je navíc úklid výše specifikovaných
ploch upraven vyhláškou č. 8/1980 
NVP o čistotě na území Hl. m. Prahy 
ve znění pozdějších předpisů, konkrét-
ně č. l5, odst. 2 této vyhlášky, kde se 
stanoví, že „vlastník nemovitosti, hra-
ničící se silnicí nebo místní komunika-
cí v zastavěné části města, je povinen 
zajistit, aby přilehlý chodník byl řádně 
a včas čištěn“.

Chtěl bych proto apelovat na naše 
občany – vlastníky nemovitostí, aby 
v zájmu nás všech udržovali vyhovují-
cí schůdnost chodníků u svých objek-
tů a předešli tak zbytečným úrazům. 
Bohužel známe i případy, kdy majitelé 
nemovitostí své povinnosti vědomě 
neplní, ale proti možným rizikům se 
pojistí. Toto jejich bezohledné chování 
tak ohrožuje ostatní občany. Pojistka 
snad pojištěnce materiálně ochrání, ale 
postiženým to bolest a újmu na zdraví 
nenahradí.

Jaroslav Černý, místostarosta

Zvýšení bezpečnosti...

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost
MUDr. Romany Benešové

Tel. číslo: 774 820 600
Adresa: Praha – 8 Ďáblice, Ke Kinu 7  
a Praha – 8 Čimice, Libčická 396

Ordinační hodiny od 1. února do 30. června 2006:
Pro nemocné: pondělí 10.30 – 13.00 Čimice, 13.30 – 16.00 Ďáblice
 úterý   8.00 – 10.00 Ďáblice,10.30 – 12.00 Čimice
 středa   8.00 – 10.00 Čimice, 10.30 – 12.00 Ďáblice
 čtvrtek   8.00 – 11.00 Ďáblice,13.00 – 16.00 Čimice
 pátek   8.00 – 10.00 Čimice, 10.30 – 12.30 Ďáblice
Pro pozvané zdravé děti: úterý 10.00 – 16.00 Čimice
 středa 12.00 – 16.00 Ďáblice
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Pracujeme jako poradní orgán Rady 
městské části Praha – Ďáblice na poli 
sociálním. Komise má 6 členů (5 žen 
a 1 muž), scházíme se pravidelně je-
denkrát měsíčně. 
Naplní naší činnosti je:
•  sledování významných životních ju-

bileí občanů Ďáblic, písemné i osob-
ní gratulace v rodinách,

•  bytová politika, tj. posuzování no-
vých žádostí o nájemní byty, jejich 
evidence a aktualizace, návrhy na 
přidělení magistrátních obecních 
bytů a s tím související místní šetření 
u žadatelů,

•  hodnocení dodržování podmínek pro 
vyplácení finančních příspěvků na
„ozdravné“ pobyty dětí,

•  organizace dvou celodenních výletů 
pro seniory v roce,

•  vítání nejmladších občánků Ďáblic, 
spojené se společenským odpoled-
nem (od letoška pro velký počet no-
vorozenců dvakrát ročně),

•  příprava a zajištění „Vánočního dne 
seniorů“ s kulturním programem,

•  pomoc při sbírce šatstva pro lidi 
v nouzi, pořádané Diakonií ČSE,

•  návrhy na finanční příspěvky obce
zdravotnickým a sociálním zařízením 
(LDN, speciální domov pro mentálně 
postiženou mládež – Hvozdy),

•  spoluúčast při pořádání kulturních 
a sportovních akcí pro obyvatele Ďá-
blic (vánoční koncert v kapli, lyžař-
ský zájezd),

•  pomoc při řešení problematických 
mezilidských vztahů a obtížných so-
ciálních situací.

PharmDr. Jana Bártová
předsedkyně sociální komise

Sociální komise RMČ
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Vánoce a hudba nerozlučně patří 
k sobě. Kdo se nespokojil jen s omílá-
ním koled v hypermarketech a nesta-
čila mu ani vánočně naladěná hudba, 
linoucí se od rána do večera z rádia, 

měl na sklonku loňského roku v na-
ší obci jedinečnou příležitost užít si 
živé hudby. V atriu základní školy se 
v prosinci konalo hned několik kon-
certů různých žánrů, které spojova-
lo téma Vánoc. My se zde zmíníme 
o dvou, které měl – přeneseně i do-

slova – pod taktovkou Michal Sevruk.  
V neděli 12. 12. se konal tradiční 
vánoční koncert místního hudebního 
sdružení Ďáblík. Právě panu učite-
li Sevrukovi, který se s nezměrným 
nadšením a daleko nad rámec svých 
povinností (včetně víkendů) věnuje 
hudebnímu vzdělávání ďáblických 
dětí, můžeme poděkovat za nevšední 
zážitek. Z někdejších začínajících, na 

flétničku nejistě pískajících hudeb-
níčků se pod jeho vedením postup-
ně stává skutečný dechový orchestr, 
zahrnující pestrou paletu nástrojů od 
fléten přes klarinety, hoboj a saxo-
fon až po trubky. A co je ještě důle-
žitější: dětem to už skutečně začíná 
znít a jsou schopny společně před-
vést slušnou kolekci skladeb, která 
potěší ucho nejen nekritických rodi-
čů. Myslím, že pohled na jeviště, za-
plněné dětmi všeho věku od prvňáč-
ků přes teenagery, až po ty, které už 
opustily základní školu (počet členů 
hudebního sdružení má trvale vzrůs-
tající tendenci), jak zaujatě spolupra-
cují a dohromady vytvářejí novou hu-
dební kvalitu, musel potěšit každého.

První veřejné vystoupení rockové 
odnože Ďáblíku, fungující víceméně 
samostatně v režii -náctiletých, sice 
svou razancí a hlučností část diváků 
vyhnalo do přilehlých prostor, ale 
odvahu a zaujetí mu nebylo možno 
upřít. A jistě i tato svérázná a nedo-
konalá prezentace jiného hudebního 
směru odrůstajícími dětmi je lepší, než 
kdyby na hudbu zanevřely úplně ne-
bo nedělaly vůbec nic. Při prezentaci 
klasických skladeb se koneckonců na 
závěr sešli na pódiu úplně všichni. 
Snad i ti největší škarohlídi museli 

připustit, že s tak často kritizova-
nou mladou generací to přece jenom  
nebude úplně špatné. Hudba je stále 
zajímá a baví je ji aktivně provozo-
vat a potěšit jejím prostřednictvím  
i druhé.

V pondělí 20. 12., tedy o týden 
později, pak uspořádal samostatný 
vánoční  koncert pan učitel Sevruk se 
svými hudebními přáteli. Jeho hru na 
hoboj, dále sólový zpěv a klavír jeho 
spolupracovníků tentokrát velmi šťast-
ně doplnil početný pěvecký sbor ze 
základní umělecké školy Taussigova. 
Jejich temperamentní podání nejen ko-
led, ale také spirituálů a modernějších 
skladeb dokázalo roztleskat zaplněný 
sál. Na přátelském setkání, které pro-
běhlo po ukončení koncertu ve školní 
jídelně, jsme se nad sklenkou vánoční-
ho punče shodli na tom, že tak pove-
dený koncert asi dlouho nezažijeme. 
Snad za rok: na sérii vánočních kon-
certů 2007!

Lea Smrčková
za školskou a kulturní komisi

Vánoce s hudbou v Ďáblicích

Výlet seniorů na zámek Dobříš Vánoční den seniorů

Nedělní podvečer 4. prosince 2005 
zvěstoval pro ďáblické děti příchod 
Mikuláše spolu s čerty a andělem. 
Krátce před třetí hodinou se atrium 
základní školy začalo plnit drobotinou 
i rodiči, aby společně uvítali příchod 
tajemných bytostí. Dětské publikum se 
náramně zapojilo do celého programu, 
takže kluci a holčičky zpívali, hádali, 
čarovali a tančili. No a samozřejmě se 
i báli, hlavně když do sálu dorazili čer-
ti, to slibovali a slibovali. Každé dítko 
si odneslo nadílku z rukou samotného 
Mikuláše. A jestli všechny dětičky do-
drží to, k čemu se zavázaly, tak nebu-
deme mít, my rodiče, žádný důvod na 
přivolání čertů příští rok! 

Sdružení ďáblického míče

Mik, miku, mik, Mikuláš  
aneb Mikulášské skotačení
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Již od rána se v naší mateřské škole 
začali rojit čertíci a hned si začali sta-
vět svoje peklo, peklíčko. Nechybělo 
v něm ani parádní křesílko, stoleček 
a lehátka pro čertíky, kteří se prací vel-
mi unavili. Za odměnu si čertíci uvařili 
pekelný guláš, kterým si hned naplnili 
svá hladová bříška.

Na módní přehlídce jsme viděli ne-
jen čertíky hrůzostrašné, strašidelné 
i roztomilé, ale také rozkošné andílky 
z nedalekého „ nebíčka“, do kterého 
ovšem pekelníci nesměli. Samozřejmě 
nechyběla ani hudba a už tu bylo pe-
kelné a andělské dovádění a rejdění. Na 
návštěvu k nám přišli i čertíci a andíl-
ci z ostatních „pekelných tříd“ a věřte 
nebo ne, bylo nám opravdu veselo.

Najednou se ale ozvalo andělské 
zvonění, a už tu byl svatý Mikuláš se 
svými pomocníky, čerty a anděly. Ti 
trochu zlobivější čertíci si nejdřív mu-
seli připomenout své hříchy a slíbit, že 
se polepší a pak jsme všichni Miku-
láši zazpívali hezké písničky. Odmě-
nou našim čertíkům a andílkům byly 
dárečky, které Mikuláš nadělil a také 
hezky, zase „jinak“ prožitý den mezi 
kamarády.

 Hana Bláhová
učitelka MŠ

                   

Svatý Mikuláš naděloval v mateřské škole
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14. prosinec 2005 byl pro většinu 
lidí den pracovní a nijak zvláštní, ne 
tak pro děti z naší mateřské školky. Ty 
přišly svátečně naladěny a těšily se na 
rozbalování dárků, které jim přinesl 
Ježíšek. (Ve školce naděluje dříve, aby 
to všechno stihnul.)

Vánočně vyzdobené stolky, výborné 
cukroví od maminek, prostě pohoda. 
Přesto zde vládla nervozita. Malí žáčci 
se nemohli na dobroty soustředit, če-
kalo je vánoční vystoupení. 

Konečně bylo půl čtvrté. Rodiče 

a prarodiče se pohodlně usadili a děti 
mohly začít. Snažily se velice. Zpí-
valy, tančily, tleskaly a dupaly, před-
nášely básničky a říkadla a nakonec 
odnesly rodičům vánoční dárky, které 
pro ně vytvořily. Rodiče na oplátku 
tleskali, smáli se a sem tam ukápla 
i nějaká slza.

Sváteční den byl zakončen krátkým 
posezením a přáním všeho nejlepšího 
do nového roku. 

 Martina Buderová, 
učitelka MŠ

Vánoční besídka v MŠ 

Každoročně pořádá 9. třída vánoční 
besídku. Letos jsme byli na řadě my.

Pro žáky 1. stupně jsme si přichys-
tali plno soutěží, abychom je pobavili. 
Snažili jsme se vymyslet soutěže, kte-
ré jsou neznámé a pobaví i nesoutěží-
cí. Kdyby si snad někdo myslel, že je 
to procházka růžovým sadem… Mýlí 
se! Není to tak lehké, jak se zdá. Ale já 
osobně musím pochválit 9. třídu, pro-
tože se jim tento úkol povedl a úspěš-
ně jsme malá zlobidla pobavili. S 1. 
stupněm jsme si zařádili a vrátili jsme 
se do doby, kdy jsme byli prvňáčci. Po 
dvouhodinovém tanečním maratónu 
vypuklo velkolepé rozloučení, kterým 
byla tombola. Dětem jsme rozdali 
lístečky s čísly a začali jsme losovat. 
Někteří žáčci byli smutní, že nic ne-
vyhráli, ale těm, co se to povedlo, se 

rozzářily oči. Tímto skončila besídka 
pro 1. stupeň, za kterým se okamžitě 
přihnal druhý.

S druhým stupněm jsme to měli 
lehké. Nemuseli jsme je bavit soutě-
žemi… Na začátek jsme si připravili 
roztancování, aby se všichni přestali 
stydět. Pak už si každý tancoval, jak 
chtěl. Přestože se bavili, i když ne-
měli připravený zábavný program, 
vymysleli jsme si malé překvapení. 
Každý, ať už z kamarádství, z lásky 
nebo vděku, mohl napsat na kus pa-
pírku písničku, kterou by chtěl něko-
mu věnovat. Nakonec se nám sešlo 
tolik papírků, že jsme nepouštěli jiné 
písně, než ty na přání.

Velkým překvapením se však stalo 
taneční číslo učitelského sboru v čele 
s panem učitelem Černohorským. Pro-
stě a jednoduše to byl povedený den 
plný zábavy.

Tuto předvánoční akci bychom si 
však nemohli užít, kdyby nám mnohé 
nepovolila paní ředitelka. Takže tímto 
všichni moc děkujeme.

A. Hanousková  
žákyně 9. třídy

Jménem všech žáků školy, jménem 
celého pedagogického sboru i svým 
žákům 9. třídy moc děkuji. Byla to 
opravdu báječná předvánoční akce. 
Věřím, že nám deváťáci ještě nějaké 
podobné do konce školního roku při-
praví. 

Milada Bulirschová,  
ředitelka školy

Vánoční besídka
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PTÁM SE
Jedna nedělní procházka nás 

zavedla po ulici Statková, dále po 
turistické značce okolo areálu mys-
livců za skládku do míst, kde za 
pár let bude vnější obchvat Prahy. 
Foukal severozápadní vítr a tak tam 
bylo lépe než u nás v Ďáblicích. Na 
skládce jezdily dva velké pracovní 
stroje a jedna Tatra. Projelo i pár 
kontejnerových vozů A.S.A. Běžný 
nedělní provoz. Zdálo by se, že je 
vše v pořádku. Nebylo! Nalétávali 
a sedali si na skládku několikaset- 
hlavá hejna racků, holubů a havra-
nů, a tak se ptám, jak je to možné! 
Plašení žádné a dravci si asi vzali 
v neděli volno…

Na sídlišti v Ďáblicích si v do-
mech přečtete: Čistěte balkony! 
Prevence proti blížící se ptačí 
chřipce. A co my? Co nám napíší 
představitelé obce, referát život-
ního prostředí a A.S.A? Rádi si to 
přečteme! V. Prokešová

Poznámka redakce: Příspěvek 
byl doručen na závěr redakční uzá-
věrky, nebylo tudíž možné zajistit 
vyjádření dotazovaných. Tato proto 
uveřejníme ve 2. čísle Ďáblického 
zpravodaje.
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Oko je okno do duše. Ne, to není jen 
bonmot, který se používá pro oživení 
textů nebo projevů. Oči mají v rámci 
smyslových orgánů výsadní postavení. 
V českých i moravských lidových pís-
ničkách i ve slovesnosti jsou po srdci 
nejčastěji zmiňovanou částí lidského 
těla. A dokonce jsou spolu se srdcem 
(jako jediné) zástupným vyjádřením pro 
muže či ženu (Černé oči jděte spát...).

Nechci tímto romantickým začát-
kem napodobovat fejetonisty z no-

vin, neumím to, jen jsem se pokusila 
„podívat se“ na oči trochu jinak, než 
jen jako oční lékařka, která Vám měří 
nitrooční tlak, ošetřuje úrazy či přede-
pisuje brýle a kontaktní čočky.

Řada z Vás, ďáblických spoluobča-
nů, se proměnila v mé pacienty, setká-
váme se v oční ordinaci, která společ-
ně s oční optikou zajišťuje komplexní 
služby, odpovídající modernímu oční-
mu pracovišti (včetně bezbariérového 
přístupu atd.). Chci Vám za to podě-
kovat, stejně jako těm, kteří jsou v mé 
péči již 10–15 let a kteří za mnou jezdí 
z ostatních pražských částí.

Když jsme před rokem oční ordina-
ci a oční optiku otevírali, pevně jsem 
věřila, že i přes velmi složitou situaci 
v českém zdravotnictví budeme moci 
poskytovat plnohodnotné služby všem 
pojištěncům. Bohužel, smluvní vztah 

se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou 
(VZP) se mi nepodařilo navázat. Ne-
chci vzhledem k současnému dění ve 
VZP tento stav komentovat, bylo mi 
přislíbeno vyřešení tohoto problému 
v červenci 2006, kdy má dojít k opti-
malizaci sítě zdravotnických zaříze-
ní. Vyšetření pojištěnců VZP mohu 
bohužel provádět (včetně předpisu 
léků) pouze v rámci akutního ošetře-
ní. Věřím však, že vše nakonec dobře 
dopadne.

Protože oko je okno i do naší ordi-
nace, chtěla bych Vás u příležitosti je-
jího prvního výročí pozvat na Den ote-
vřených dveří. Udělejte si ve středu, 
22. února, mezi 12–19 hodinou na 
chvíli čas a přijďte se k nám podívat. 
Kouzelník sice nepřijde, ale možná si 
odnesete dárek...

MUDr. Hana Pešková

První rok oční ordinace  
v Osinalické ulici v Ďáblicích

Rozvoj soukromého podnikání 
na počátku devadesátých let, zejmé-
na změny v koncepci bezpečnosti, 
ochrany osob a majetku a prevence 
kriminality, přinesl potřebu zajistit 
k výkonu těchto činností odborně 
připravené zaměstnance. Bylo také 
nutné nahradit odcházející pracov-
níky silových resortů. S tímto zá-
měrem začala působit v roce 1992 
soukromá společnost TRIVIS a to 
nejdříve v prostorách Policejní aka-

demie ČR v Praze. Zde vznikla 
v roce 1993 také první střední od-
borná škola TRIVIS, dnes „TRIVIS 
- Střední škola veřejnoprávní a Vyšší 
odborná škola prevence kriminality 
a krizového řízení Praha, s.r.o.“.

V roce 1994 se společnost pře-
stěhovala na Prahu 8, kde zahájila 
výuku v prostorách Základní školy 
U školské zahrady (denní 4leté stu-
dium) a v Ďáblicích, v pavilonech 
mateřské školy v ulici Kučerové (ná-
stavbové studium 2leté denní a 3leté 
dálkové studium).

 Z původního provizoria sídla 
školy TRIVIS v Ďáblicích se však 
postupně nakonec stalo trvalé pů-
sobiště jeho pražské školy pro for-
mu studia dříve denního i dálkové-
ho nástavbového studia studijního 
oboru Veřejnoprávní ochrana, nyní 
jen nástavbového studia dálkové-
ho. Navíc zakoupený obecní objekt 
„Dřevěnky“ v ulici Na Terase rozši-
řuje zakotvení žádoucích školských 

aktivit v Ďáblicích, k nimž by ještě 
v nedalekém výhledu měl přibýt vý-
znamný objekt Vysoké školy umě-
lecko – průmyslové (v prostorách 
býv. SURKOVa).

Zájem o studium na školách Trivis 
však pražská škola nemohla uspoko-
jit a tak vznikaly další školy TRIVIS 
v Ústí nad Labem (1994), Karlových 
Varech (2000), Vodňanech (2001), 
Třebechovicích pod Orebem (2006) 
a Prostějově (2006). Na všech ško-

lách je vyučován stejný studijní obor 
„Veřejnoprávní ochrana“ a to podle 
jednotných učebních plánů, schvále-
ných Ministerstvem školství, mláde-
že a tělovýchovy ČR. Nyní připravu-
jí školy Trivis Rámcové vzdělávací 
plány v součinnosti s Ministerstvem 
vnitra. V současné době studuje na 
školách TRIVIS 2200 žáků a matu-
rovalo na nich za dobu jejich exis-
tence již více jak 3000 žáků.

Při pražské střední škole TRIVIS 
vznikla v roce 1998 Vyšší odborná 
škola se vzdělávacím programem 
Prevence kriminality a Krizové říze-
ní. Oba studijní obory jsou v rámci 
akreditovaných studijních oborů je-
dinečné.

Kvalitu škol TRIVIS posuzuje 
Česká školní inspekce. Střední školy 
veřejnoprávní i vyšší odborná škola 
mají ve většině sledovaných oblastí 
včetně vzdělávacího procesu hodno-
cení ČŠI „velmi dobře“.

Školy organizují jako součást 

vzdělávacího procesu řadu akcí, za-
měřených do sportovní i kulturní 
oblasti, včetně odborných exkurzí 
a poznávacích zájezdů. V rámci škol 
TRIVIS je také již třetím rokem po-
řádána sportovní akce TRIVIS CUP. 

Nejdůležitějším ze všeho je uplat-
nění našich absolventů v občanském 
životě. Úspěšné dokončení vzdělává-
ní na školách TRIVIS jim dává mož-
nost uplatnění zejména ve veřejné 
správě (státní správě a samosprávě), 

silových resortech a složkách Inte-
grovaného záchranného systému, 
zejména v Policii ČR, městských 
a obecních policiích, vězeňské služ-
bě, celní službě, pracovištích ochra-
ny a obrany velkých podniků, v ban-
kovnictví, pojišťovnictví, hasičském 
záchranném sboru, všude tam, kde 
prioritou „pracoviště“ či „funkce“ je 
ochrana obyvatelstva a integrovaný 
záchranný systém. Asi 30 % žáků 
škol TRIVIS úspěšně pokračuje ve 
studiu na vysokých školách, zejmé-
na na právnických fakultách a na Po-
licejní akademii ČR.

Nebylo by jistě od věci připome-
nout, že při povodních v roce 2002 
spolupůsobil v týmu starosty Měst-
ské části Praha 8 také absolvent naší 
Vyšší odborné školy, jehož rady 
a podněty byly dle vyjádření pana 
starosty významné pro jeho rozho-
dování.

Působení Trivisu v Ďáblicích je 
oboustranně přínosné, o čemž svěd-

čí v neposlední řadě vstřícný přístup 
představitelů obce. Trivis také při-
pravuje rekonstrukci objektu „Dře-
věnka“ v ulici Na Terase, v němž 
chceme vybudovat Školící středisko. 
Tato naše snaha je zatím limitována 
jednáním s památkáři a také je nutné 
pro akci zajistit dostatek finančních
prostředků.

JUDr. Karel Klvaňa

Poznámka pamětníka:
Začátky působení školy TRIVIS 

v Ďáblicích zdaleka nebyly idylické. 
Souviselo to s tím, že původně přislí-
bené učební prostory pro dálkové stu-
dium školy TRIVIS v ZŠ Glowadského 
v MČ Praha – 8 byly dva dny před 
zahájením školního roku 1. září 1994 
náhle vypovězeny. Intenzivním jedná-
ním tehdejšího ředitele TRIVISu Ing. 
Jiřího Smoly s ďáblickou samosprá-
vou se podařilo poměrně rychle uvol-
nit (přes nejrůznější peripetie s vyklí-
zením daných prostor po předchozích 
uživatelích – fit centra a soukromé
nábytkářské firmy, dále s vystěhová-
ním dočasně ubytované rodiny atd. 
atd) dva tehdy už nevyužité pavilony 
MČ v Kučerové. Po dobu nezbytných 
rekonstrukčních prací se provizorně 
učilo i v prostorách naší ďáblické ZŠ, 
některé přednášky byly dokonce v její 
tělocvičně.

Ing. Jan Kolář

TRIVIS v Ďáblicích
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Pozvánka  
na výstavu

Především ďáblickým dětem 
a dospělým lidem s fantazií je  
určena výstava fotografií Pavla Ve-
selého, která bude na zdech jídelny 
Diakonie v Obecním domě instalo-
vána od patnáctého února.

Potkáte na ní víly, elfy a skřítky, 
prostě normální pohádkové bytosti, 
jak je zachytil objektiv fotoaparátu.

Nevěříte předchozím slovům, pro-
tože vám připadají příliš bizarní?

Nechejte se překvapit a přijďte 
se podívat. Výstava bude otevřena 
do konce března. L. V.
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(Placená inzerce)

Koncem listopadu (29. 11. 2005) 
byla uspořádána beseda pro ďáblické 
občany a zejména dětské posluchače 
se členy Českého klubu olympioniků 
v sále Základní školy v Ďáblicích. 
Zúčastnili se jí význační hosté. Je 
nutno je vyjmenovat: Jiří Čtvrteč-
ka – kanoista, Jiří Vícha – házená, 
František Tikal – hokej, Oldřich 
Svojanovský – veslování a zároveň 
předseda ČKO, Tomáš Dvořák – leh-
ká atletika, desetiboj, Dana Zátopová 

– lehká atletika, hod oštěpem, Helena 
Suková – tenis, Jiří Adam – pětiboj, 
Antonín Procházka – odbíjená, Jan 
Kůrka – střelba, Karel Engel – zápas 
a moderátor besedy známý sportovní 
reportér Štěpán Škorpil.

Pro všeobecnou informaci je nutno 
říci, že Český klub olympioniků vznikl 
10. 6. 1975 jako složka Českého olym-
pijského výboru (založen 18. května 
1899) a podmínkou členství v klubu 
je start na olympijských hrách. Tento, 

tehdy československý počin, přivedl 
Mezinárodní olympijský výbor pozdě-
ji k myšlence založit Světovou asocia-
ci olympioniků (WOA).

Beseda byla velice zajímavá 
a poučná – stejně tak, jako bylo za-
jímavé i příjemné setkat se s těmi, 
kteří v minulosti reprezentovali naší 
vlast na poli sportovním na světových 
soutěžích. Ti, kteří besedovali, dovez- 
li v minulosti dvě zlaté olympijské 
medaile (Zátopková, Kůrka), pět 
stříbrných (Svojanovský, Zátopková, 

Suková 2x, Adam), čtyři bronzové (Ti-
kal, Svojanovský, Dvořák, Procházka), 
dva tituly Mistrů Evropy (Zátopková, 
Svojanovský), jeden titul Mistra světa 
(Dvořák), dva Olympijské řády Mez-
inárodního olympijského výboru (Zá-
topková, Vícha). Na závěr besedy byla 
autogramiáda. R.

Beseda s olympioniky
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Při sledování besedy s olympioniky 
jsem si najednou znovu vybavil vzpo-
mínku na situaci, kterou jsem naštěstí 
v životě zažil jen dvakrát – až panickou 
tlačenici s rizikem možného ušlapání. 
Poprvé to bylo 25. února 1948 při dra-
matickém 2. protestním demonstračním 
pochodu vysokoškolských studentů na 
Pražský hrad (při zablokování průvodu 

v horní části Nerudovky masou „esen-
báků“). Podruhé to však již bylo zcela 
odlišné a „mohl“ za to právě Emil Zá-
topek. Někdy na jaře v prvé polovině 
padesátých let (v době jeho největší 
slávy) jsme se byli podívat se ženou na 
malý Strahovský stadion na další z jeho 
vítězství na významném atletickém me-
zinárodním mítinku. Jak to bylo tehdy 

zvykem – manželka v novém jarním 
zvonovém plášti. Ten se nám také má-
lem stal osudným, když při triumfálním 
doběhu vítězného E. Zátopka se na cí-
lové straně ochozů dala natlačená masa 
stojících diváků přeplněného stadionu 
do pohybu – všichni přece chtěli na 
vlastní oči vidět světově proslulý finiš.
Tak se také stalo, že volný konec ženina 

pláště zůstal v tlačenici za námi a sku-
tečně hrozilo nebezpečí ušlapání. 

Nakonec to skončilo docela úlevně 
– jen s utrženými knoflíky zmuchlané-
ho kabátu. Hlavní přece bylo, že jsme 
viděli společně s desetitisíci dalšími 
diváky na vlastní oči famózního běžce 
Zátopka a to byl zážitek na celý život! 

Jan Kolář

Zavinil to Emil Zátopek
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PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ NA ÚNOR A BŘEZEN 2006
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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.

(Placená inzerce)

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

(Placená inzerce)

Peníze hotově!!!
Koupím Váš byt  
v této lokalitě.

Tel.: 731 618 329
(Placená inzerce)

Kontejnery v obci
Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů v Městské 

části Praha – Ďáblice v 1. pololetí roku 2006

Určené termíny:  25. a 26. března 2006 (sobota a neděle) 
22. a 23. dubna 2006 (sobota a neděle)

V roce 2006 se podařilo vyjednat se svozovou firmou přistavování velkoobje-
mových kontejnerů v sobotu s následnými výměnami také v neděli dopoledne. 

Odvoz kontejnerů proběhne vždy v neděli ve 13.00 hod.!
Upozorňujeme, že v  r. 2006 nebudou již kontejnery přistavovány v pátek!

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 RŽP

Kontrolní vysílání BORu
Úřad městské části Praha–Ďáblice 

– ve snaze zjistit funkčnost všech při-
jímačů místního bezdrátového roz-
hlasu (BOR) – provede dvě kontrolní 
vysílání: v pondělí dne 20. února 
2006 v 19.00 hodin a ve středu dne 
22. února 2006 v 19.00 hodin.

Žádáme občany Ďáblic, aby v uve-
deném termínu měli BOR zapojen 
a v případě nefunkčnosti podali ne-
prodleně zprávu úřadu MČ. Postačí 
telefonicky na linku 266 312 765 
nebo 266 312 743.

Tajemník úřadu

Oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení

Městská část Praha – Ďáblice,
Úřad městské části,  

zastoupený tajemníkem 
Úřadu městské části,

vyhlašuje dne 20. ledna 2006
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA  

OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA
samostatný odborný referent/ka  
– občansko-správní, sekretariát.

Podrobnosti na úřední  
desce MČ Praha - Ďáblice
nebo na www.dablice.com

Pozvánka na Společenský večer
Městská část Praha – Ďáblice opět pořádá  

Společenský večer pro občany Ďáblic a jejich přátele
a to 4. března 2006 v atriu Základní školy.

K tanci a poslechu opět hraje oblíbený orchestr BONUS.
Předprodej vstupenek na RADNICI v sekretariátu starostky.

Srdečně zveme všechny přátele tance a společenské zábavy.
Zastupitelstvo MČ Ďáblice

Komise, pořadatel Termín Akce Poznámka

Diakonie od 15. 2. Výstava fotografií „Skřítci“ denně do 31. 3. 2006 v Obecním domě

Sportovní 4. 3. Ples sportovců od 20.00 v atriu a sále ZŠ

Sociální 26. 2. Jednodenní lyžařský zájezd informace v lékárně

Školská a kulturní

 9. 2. Kytarový koncert v 18.00 v sále ZŠ

25. 2. Karneval pro děti v 14.00 v sále ZŠ 

 11. 3. Pohádky z Kašpárkovy zahrádky v 14.00 v sále ZŠ

Základní škola

7. 2. Zápis do ZŠ ve 13.00 – 19.00 v ZŠ

23. 2. Setkání občanů s Radou MČ od 18.00 v ZŠ

březen – duben Cyklus přípravných hodin pro vstup do ZŠ pro budoucí žáky 1. tříd

4. 3. – 11. 3. Lyžařský kurz Pec pod Sněžkou, 7.– 9. třída


