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Když mi na začátku poslední čtvrti-
ny předešlého století vyšla v Pressfotu 
první knížka o Sahaře „Stopy v písku 
– Traces sur le sable“, naskytla se pří-
ležitost využít honoráře cca 75 000 Kč 
k řešení závažného problému s prosto-
rem pro život a činnost. V holešovic-
kém bytě 1+1, kde jsem žil s matkou, 
byla zároveň biologická stanička pro 
chov herpetofauny, fotoateliér s tem-
nou komorou, a úřadovna s archivem 
základní skupiny Svazu pro ochra-
nu přírody a krajiny (později České-
ho svazu ochránců přírody). Také se 
zde podařil poprvé v Československu 
odchov pouštní lišky fenek berberský 
(k velkému podivení dr. Felixe z praž-
ské ZOO, kde se to nedařilo). Zkus-
te si to představit. Ale získat další pro-

story nebylo tehdy snadné. Po řadě ne-
úspěšných pokusů a jednání se mi po-
dařilo získat za výše uvedený honorář 
(i když úředně za 40 000 Kč) domek se 
zahrádkou na rohu Kokořínské a Květ-
nové od pana Polcara. Tolik na úvod.

Kolem roku 1995 vznikla myšlenka 
a tendence zakládání Center ekologic-
ké výchovy mládeže a byly k tomuto 
účelu poskytovány z různých zdrojů 
i fi nanční prostředky.

Následně (r. 1997) se v naší ZO 
ČSOP objevila 19letá Lucie Schürero-
vá, která měla chuť dát svému členství 
náplň, přiměřenou výrazným schop-

nostem manažerským, organizačním 
a pedagogickým. Napadlo mne jí na-
bídnout zmíněný objekt, po smrti mé 
matky již méně nezbytný pro moji čin-
nost, k využití a adaptaci na takové 
Ekocentrum s biostaničkou, které poz-
ději nazvala psycholožka Evropského 
centra pro volný čas a výchovu Hen-
ková „Ostrůvek pozitivní biofi lní devi-
ace“. Lucie získala pro myšlenku vel-
korysé přestavby podporu architekta 
Kučery z blízkého sousedství, který 
jako sponzorský dar vytvořil podklady 
pro projekt adaptace. Mezitím uskuteč-
nila Lucie nábor mládeže, která se po 
dobu postupné přestavby hlavní čás-
ti objektu v Květnové scházela v Di-
akonii a na hvězdárně. Protože pení-
ze na přestavbu se dařilo získávat po 

částech postupně, trvala rekonstrukce 
až do roku 1999. Při tom byl zvednut 
strop přízemních místností v Květno-
vé, vytvořena podlaha podkroví a no-
vá střecha. 

Když to bylo hotové, bylo možné 
konečně předat mládežnickému od-
dílu z Ďáblic a Letňan funkční síd-
lo. Byla snaha pořádat i „Dny ote-
vřených dveří pro veřejnost“, různé 
přednášky a besedy. Účast však ne-
odpovídala vynaloženému úsilí, na-
víc přicházeli zájemci spíše z Mich-
le nebo Dejvic, nikdy však z Ďáblic. 
Objekt má v pronájmu ZO 01/68 Čes-

kého svazu ochránců přírody, v sou-
časnosti bezplatně, protože původ-
ní podpory pro vznikající Ekocentra 
se dělily mezi stále větší počet tako-
vých zařízení a pak postupně zanika-
ly. Proto není možné nejen pokračovat 
v adaptacích, nebo jen opravách, ale 
je problém i s úhradou režie (elektři-
na, plyn, vodné, atd…), profi nancová-
ním náročnějších akcí, jako byl např. 
v roce 2000 mezinárodní putovní tá-
bor mládeže podél Jadranského po-
břeží (120 000 Kč) a několik meziná-
rodních soutěžních festivalů původní 
mládežnické tvorby „Cantata ecolo-
gica“ (náklady 15 – 30 000 Kč). Ne-
menší problém je i s personálním za-
jištěním vedení kroužků mládeže. Za-
kladatelka Lucie se po pěti letech ve-
dení Ekocentra provdala, zahájila při 
zaměstnání studium na fi losofi cké fa-
kultě univerzity se specializací na klí-
nové písmo a egyptologii – což jí zne-
možnilo věnovat nezbytný čas vedení 
mládeže a programu Ekocentra.

Krizový vývoj se mi částečně daři-
lo omezit získáváním dalších vedou-
cích pro mládežnické kroužky. V lé-
tech 2002 – 3 to byl student PřFUK Ri-
chard Policht, který však postupně od-
padl pro nutnost získávat nutné fi nanční 
prostředky pro studium placenými bri-
gádami a neztrácet volný čas činnos-
tí v Ekocentru, kterou jsme byli stále 
méně schopni i honorovat z prostředků 
zřizující ZO ČSOP. V létech 2003 – 4 
zde aktivovala středoškolská student-
ka Říhová, od roku 1995 převzal ve-
dení Ekocentra student PřFUK Vojtěch 
Baláž a dále byl jako vedoucí kroužku 
mládeže ze školy „U Parkánu“ přibrán 
Tomáš Doležal. Vzhledem ke zhoršující 
se fi nanční situaci není ČSOP schopno 
tyto aktivisty přímo honorovat a získá-
vat sponzoring pro nevládní neziskové 
organizace je stále obtížnější, navíc od 
roku 2007 musejí tyto povinně přejít na 
podvojné účetnictví, čímž patrně znač-
ná část těchto organizací zanikne a zby-
tek se na administrativě natolik vysílí, 
že zbude o to méně možností smyslu-
plné činnosti. Výrobní aj. ziskové orga-
nizace se ze svých fondů stále více zvi-
ditelňují výhradně podporou arénových 
sportů, nebo sanací nedostatků funkce 
ministerstev zdravotnictví a sociální 
péče při zabezpečování života dlou-
hodobě postižených jedinců. K tématu 
podpory práce s dětmi a ochrany pří-
rody získáváme vesměs negativní od-
povědi, od ďáblických podniků ta od-
pověď vůbec ani nepřišla. Z veřejných 
rozpočtů nám neplyne dnes už praktic-
ky nic – ročně je rozdělováno mezi ne-

ziskové organizace 44,3 % na podporu 
sportovních aktivit, 29,2 % na zajištění 
sociálních služeb, 9,5 % na péči o zdra-
votně postižené. Na podporu ochrany 
životního prostředí se vykazují necelá 
2 %, je tím však míněno prostředí pro 
člověka. Na ochranu přírodních složek 
prostředí (biodiverzity), k níž se snaží-
me přednostně směřovat, jdou jen ne-
patrné zlomky procenta. 

Přitom jsme stále přesvědčeni, že 
náš program nabízí mládeži trávení 
volného času vysoce kvalitním způso-
bem – získávání přírodovědných zna-
lostí od zkušených odborníků, účast na 
mezinárodních akcích, možnost užívat 
vybavení pro přírodní dokumentaci, 
pečovat o živočichy v teraristické sta-
nici, využít vlastní tvorbu při osvěto-
vých akcích a v neposlední řadě účinně 
pomáhat ohrožené přírodě při terén-
ních akcích. Zároveň nepřímo přispívá 
k potlačování sociálně patologických 
jevů nabídkou smysluplného využití 
volného času.

Vzhledem k výše zmíněné složité 
fi nanční situaci v neziskovém sektoru 
je i letošní projekt desáté etapy sou-
těžního festivalu „Cantata Ecologica“ 
(který se měl konat v místní základní 
škole) zřejmě odsouzen k zániku a sa-
motná existence Ekocentra je pro bu-
doucnost ohrožena, pokud se nepodaří 
získat další fi nanční podporu. Přesto 
však naše úsilí nevzdáváme a chceme 
zde především vyjádřit upřímné podě-
kování paní starostce Ševčíkové, která 
mne také přiměla k sepsání tohoto pří-
spěvku i ostatním, kdo nám celá ta léta 
zde v Ďáblicích pomáhají a drží palce. 

Ing. Jiří Haleš
předseda ZO 01/68 ČSOP

Pohnutlivý příběh ďáblického ekocentříčka
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Biosál nad klubovnou

Zuzana Hrubá na zahradě Ekocentra

Nejzasloužilejší účastníci 
poslední Cantaty

Eliška Petrásková 
ráda želvičky
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(1. výňatek ze vzpomínek 
BYLO BY ŠKODA…)

Ďáblice v době, kdy jsme se tam 
nastěhovali, byla vesnice v okrese 
Karlín. Později se ten okres změnil na 
Praha – východ.

Centrem staré části obce byl vel-
kostatek a zámeček Křižovníků a dal-
ší velkostatky - Battista , Rosenkranz , 
Stejskal , Procházka . Té části Ďáblic, 
kde jsme postavili domek, se říkalo 
„na parcelách “ nebo „parcely “. Byla 
to čtvrť malých rodinných domků, po-
stavených na pozemcích, vzniklých 
rozparcelováním části pozemků Řádu 
Křižovníků s červenou hvězdou, kte-
rým Ďáblice už dávno patřily. Parcela-
ce byla provedena v souvislosti s teh-
dejší pozemkovou reformou. Pozemky 
byly vyměřeny soukromým geodetem 
z Kralup a byl proveden rozvod elek-
trického proudu.

Staveniště „parcely“ nebylo moc 
výhodné, ale pozemky byly poměr-
ně levné. Celý prostor má sklon k se-
veru. Voda, pokud se na ní přišlo, byla 
v hloubce 18 až 20 metrů. Některé rodi-
ny musely léta dovážet vodu až z dneš-
ního Koníčkova náměstí. Kanalizace ani 
vodovod na staveništi nebyl, ale zato 
nedaleko byly dvě cihelny a kámen na 
stavby se těžil na Ládví, kde byly malé 

soukromé buližníkové lomy. V Ďábli-
cích je kvalitní spraš pro cihlářské vý-
robky. Na řadě míst se zde také nalezly 
střepy a popelnice ze žárových hrobů. 

Hlavní zástavba proběhla v letech 
1924 - 1938. Naše ulice se jmenova-
la Budovcova, dostali jsme číslo po-
pisné 521. Jména ďáblických ulic, pře-
vážně podle našich historických osob-
ností, byla dílem tehdejšího starosty 
Nováka . 

Když jsme v roce 1931 začali sta-
vět, měli již domky postaveny Sa-
ramakovi , Finkovi , Holečkovi  (ti už 

měli vchod z tehdejší Kaplířovy uli-
ce). Na druhé straně ulice už byli Tá-
borských , Píšovi  (přímo naproti nám), 
dále byl domek, kde bydleli moji spo-
lužáci Rysovi  a Chalupníčkovi  (ma-
jitele si už nepamatuji, dnes tam bydlí 
Novotných ), dále Mezkovi  a Marušá-
kovi . Ve 30.letech byla opravdu ve-
liká bída a lidé museli bydlet co nej-
levněji, a proto nebyly výjimkou ani 
tři rodiny v jedné místnosti. Některé 

domy byly skutečně řešeny tak, aby 
se do nich vešlo co nejvíc lidí, bez 
ohledu na hygienu a podobně. Tam 

byly skutečně ošklivé poměry, zlep-
šovat se začaly až asi v letech 1935 
– 36. Důvodem k častým pronájmům 
byl nedostatek peněz. Stavebník se fi -
nančně vyčerpal a potřeboval peníze 
na dokončení. Bydlet se v domě dalo, 
i když neměl vnější omítky, nátěry 
a podobně. 

Volná parcela vedle nás byla brzy 
zastavěna panem Novákem , účetním 
Obce legionářské a později (1934) sta-
rostou obce. Naproti nám byla volná 
parcela, která před válkou patřila DTJ 
a my jsme si tam udělali voleybalové 
hřiště. 

Jedinou větší stavbou v tomto pro-
storu byla vila Němce pana Kunerta. 
Pamatuji se, že když ji v roce 1936 
stavěl, spadl ve větru rozestavěný štít. 
(Dnes je tam sídlo místního úřadu.) 
V mobilizaci 1938 bylo ve vile velitel-
ství nějaké naší vojenské části. Jinak 
v ní bydlel zmíněný pan Kunert. Před 
koncem války, někdy v březnu 1945 
z Ďáblic beze stopy zmizel.

Podmínkou při zakoupení pozemku 
bylo, že musí být vykoupena ½ plo-
chy ulice a zřízen chodník (dlážděný) 
1 ½ m a „bosý“ (nedlážděná část) také 
1 ½ m. To stavebníky dost zatěžova-
lo, a tak zřízení chodníků pokud mož-
no oddalovali.

Rudolf Tomša

Ze stavební činnosti v Ďáblicích v třicátých létech

Budovcova ulice 
(dnes Včelařská) – asi z roku 1937
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Tak jako každoročně i letos pořádalo 

Myslivecké sdružení Ďáblice 3. června 
2006 „Myslivecký dětský den“. I když 
se jednalo o den, kdy dopoledne ještě 
někteří dospělí vhazovali volební líst-
ky do uren, aby zajistili této zemi de-
mokratickou vládu, probíhala v od-
poledních hodinách na celém území 
Hlavního města Prahy – a tedy i u nás 
v Ďáblicích - řada akcí pro děti, jejichž 
svátek připadá na 1. června.

I v areálu Myslivecké klubovny se 
sešlo 44 dětí a celkem 30 dospělých, 
aby si vyzkoušeli v soutěžích své zna-
losti v poznávání zvěře, ptáků, stromů 
a keřů, přesnou mušku při střelbě ze 
vzduchovky či v hodu tenisákem na 
cíl. Nebylo poražených, byli jen nad-
šení vítězové, větší či menší, ale všich-
ni stejně zaujatí a nadšení. Notně uon-
dáni pak k večeru zasedli k táboráku 
a po kupce špekáčků se jen zaprášilo.

Chtěl bych z tohoto místa poděko-
vat všem kamarádům myslivcům, kteří 
pomohli akci uskutečnit, Městské čás-

ti Ďáblice, jmenovitě komisi ochrany 
životního prostředí, s jejíž spoluprací 
na této akci již tradičně počítáme. Ale 
hlavně bych chtěl poděkovat všem dě-
tem i dospělým účastníkům, kteří se 
akce s nevšedním nadšením zúčastnili.

V dnešní době, která provozování 
myslivosti nepřeje, je až s podivem, 
kolik lidí – ať mladých či starších – se 
o přírodu živě zajímá a dovede ocenit 
nesmírnou snahu několika myslivců, 

kteří svou péčí o zvěř, zimním přikrmo-
váním, letním sháněním krmiva a jeho 
zimní distribucí do míst, kde zvěř žije, 
dosahují toho, že svým potomkům mů-
žeme ještě stále v přírodě ukázat živé-
ho zajíce, srnce, bažanta nebo i lišku 
či kunu a nemusí se na ně chodit kou-
kat jen do zoologické zahrady. Toto už 
bohužel není na všech místech našeho 
státu, ale ani leckde v Evropě běžné.

Myslivosti zdar!
Vladislav Jiřík

Jednatel mysliveckého 
sdružení Ďáblice

Jak to bylo letos u myslivců?
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Uzávěrka říjnového čísla pro příspěvky i inzerci bude 22. září 2006.
8. číslo vychází 6. října 2006. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

(Placená inzerce)

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)

Provozovna: U Chaloupek 14/13, Praha 8–Ďáblice
Telefon: 606 848 898, 737 588 811 
Fax: 286 856 868
e-mail: zahradytaxus@seznam.cz (P
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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.

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

(Placená inzerce)
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(Placená inzerce)

☎ Admass DM s.r.o.v P 9 - Čakovi-
cích přijme schopné brigádníky na 
vkládání dopisů do obálek. Bližší info 
Zuzana Bachůrková: 283 930 957.

(Placená inzerce)

☎ KOUPÍM BYT 3+kk, 3+1, 4+1 
v osobním vlastnictví nebo druž-
stevní s anuitou do 200 000 Kč Tel.: 
774 240 434. (Placená inzerce)

Září 2006
Otevírací doba: Po 18–21, Čt 20–22, 
Pá 15. 9. 20–22, Ne 14–16, 28. 9. 
zavřeno.
So 2. 9. „Den otevřených dveří“ 
10–12 a 14–16.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodo-
vědné a cestopisné v pondělí od 18.30
11. 9. Petr Adámek: Podzimní obloha 
– zajímavé úkazy a objekty
18. 9. ing. Jiří Burdych: Sicílie, Kypr 
– ostrovy slunce
25. 9. RNDr. Jan Tomsa: Renesanční 
astronomie II
FILMOVÝ VEČER v pondělí od 
18.30
4. 9. Hledání harmonie světa, APOL-
LO 9
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Čt 20–22, Pá 15. 9. 20–22, Ne 14–16 

a v Po 4. 9. 2–21 za jasného počasí.
Volně přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se 
skvrnami
Venuše – za dobrých podmínek
Noční obloha: Měsíc – od 1. 9. do 13. 9.
Ve Čt 7. 9. částečné zatmění Měsíce 
20.05–21.36
Jupiter - začátkem září
Uran, Neptun – za dobrých podmínek
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – 
po celé září
Hvězdokupy, mlhoviny – za bezměsíč-
ných večerů
Při nepříznivém počasí (zataženo) se 
koná promítání fi lmů, spojené s prohlíd-
kou přístrojového vybavení hvězdárny.
Říjen 2006
Otevírací doba: Po 18–21, Čt 20–22, 
Pá 13. 10. 20–22, Ne 14–16
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodo-
vědné a cestopisné v pondělí od 18.30
2. 10. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Půlsto-
letí rozvoje astronomie 1956 – 2006
16. 10. Pavel Rešl: Plavba po řece Yu-
kon – příroda, země, lidé

FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30

9. 10. APOLLO 10, APOLLO 11

23. 10. APOLLO 12, APOLLO 14

30. 10. APOLLO 15, APOLLO 16

POZOROVÁN OBLOHY da-
lekohledy 
Čt 20–22, Pá 13. 10. 20–22, 
Ne 14–16 a v Po 3., 23. a 30. 
10. 20–21 za jasného počasí.
Volně přístupné bez objed-
nání.
Denní obloha: Slunce – po-
vrch se skvrnami
Noční obloha: Měsíc – od 1. 
10. do 12. 10. a od 28. 10. do 
31. 10.
Uran, Neptun – za dobrých 
podmínek
Dvojhvězdy, vícenásobné sou-
stavy – po celý říjen

Hvězdokupy, mlhoviny, gala-
xie – za bezměsíčných večerů
Při nepříznivém počasí (zataženo) se 
koná promítání fi lmů, spojené s prohlíd-
kou přístrojového vybavení hvězdárny.

Praha – Ďáblice
1956–2006

So 2. 9. 10–12 , 14–16 „Den ote-
vřených dveří“ na připomínku aktivu 
astronomických kroužků a hvězdáren 
pražského kraje, který se konal 1. září 
1956 v nové lidové hvězdárně v Ďábli-
cích (viz časopis Říše hvězd 1/1957)

Po 2. 10. přednáška pro veřejnost od 

18.30 RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Půlsto-
letí rozvoje astronomie 1956–2006

Pá 3. 11. přednáška pro zvané od 
10.00 na připomínku ofi ciálního dne 
zahájení činnosti 3. listopadu 1956 
Ing.Václav Přibáň: Historie hvězdár-
ny Ďáblice

Po 6. 11. přednáška pro veřejnost 
od 18.30 Ing.Václav Přibáň: Historie 
hvězdárny Ďáblice

Akce u příležitosti 50. výročí hvězdárny 

Kontejnery v obci
Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů v Městské 

části Praha – Ďáblice v 2. pololetí roku 2006

Určené termíny:  23. a 24. září 2006 (sobota a neděle)
21. a 22. října 2006 (sobota a neděle)
25. a 26. listopadu (sobota a neděle)

Odvoz kontejnerů proběhne vždy v neděli ve 13.00 hod!!!
Připomínáme, 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 Referát životního prostředí ÚMČ
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