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Jsem vždycky potìšená,
projeví-li nìkdo zájem o sociální
k èi dokonce o konkrétní problémyy tìch
tìch obèanù,
n kteøí si
problematiku,
nezvládnouu zajistit
zajistit sami. Dùvodem jejich
jej
e ich
své každodenní potøebyy nezvládnou
ý tìžké
tìžké zdravotní problémy, nebo pokroèilé
nesobìstaènosti mohou být
stáøí.
astoleno, pøedpokládám, že zájem
záj
á em je veden
Je-li sociální témaa nnastoleno,
snaho
a u porozumìt situaci
situac
t i a podílet se na hledání dobrých øešení.
snahou
á u ODS,
ODS, kde mimo jiné zaznìlo
Vracím se k pøedvolebnímu letáku
ø e na efe
eefektivní
ktivní a kvalitní
t
heslo: V rámci sociální politikyy se zamìøím
zamìøíme
è o seniory, ne o jejich „pseudopeèovatele“.
„pseudope
o èov
è atele“
l .
péèi
Heslo, proti kterému v obecné rovinì nelze jistì nic namítat. Ale pøi
a malém, jako jsou Ïáblice,
Ïábl
á ice, mi
komunálních volbách v místì tak
m je
zaznìlo pøinejmenším lacinì a nerozumìla jsem, vùèi komu
namíøeno. V místì, kde žijeme, nebo kde dokonce z pozice zvolených
zástu
tupcù chceme pracovatt pro všestranné
n
zlepšení podmínek
zástupcù
poznat konkrétní situaci,
k životu, je nutné do hloubkyy poznat
ý
a pakk se jí zabývat.
y y noví
noví zastupitelé,
zastu
tupitelé, kteøí od nás získali
Byla bych velmi ráda, kdyby
mandát øešit vìci veøejné, mìli opravdu upøímný zájem na zlepšení
t život
život všech obèanù
a Ïáblic,
Ïáblic, ale zejména
zejmé
e na pak
podmínek pro kvalitní
han
a dicape
a m.
seniorù a obèanù s handicapem.
posky
kytuje sociální a zejmé
e na pak
Už øadu let v Ïáblicích poskytuje
zejména
Diakonie Èeskobratrské církve
církv
r e evangelické, ve
peèovatelské službyy Diakonie
které deset let pracuji. Tìm, kdo se chtìjí tématem poctivì zabývat,
nabíz
a ím pracovní setkání.
á
Moje zkušenost z minulých
minul
n ých let je taková,
nabízím
t
že jen dobrá spolupráce mezi Diakonií a obcí mùže pøinést klientùm
úlevu a všestrannou pomoc.
Lydie Veselá

Na pátek 3. listopadu
d jsme vyhlásili
vyhl
y ásili podzimní sbírku
r
šatstva
a vìcí z domácností. Pøi pøípravách jsme v našich hlavách
t ch pomocnících, kte
kkteøí
øí by
y nám
pátrali po fyzicky zdatný
zdatných
mani
a pulací velkého množství krab
a ic pomohli. Nikdo v našem
s manipulací
krabic
okolí nemìl možnost v daný
ý èas se uvolnit a aktiv
k nì se sbírky
r
aktivnì
zúèastn
t it. Pøekvapil
a o nás a po
tìšilo, když se nám
m be
zúèastnit.
Pøekvapilo
potìšilo,
bezz vyzvání
á
pøihlásili dobrovolníci, pí Rezková a p. Lexa. Chodí k nám
rchovou koupe
u l a na nástìnce si všimli
pravidelnì naa spr
sprchovou
koupel
oznámení o vyhlášené sbírce. Mìli jsme z toho upøímnou radost
m sbírka
sbírka
r ddosáhla
osáhla poètu
t „„pouze“
pouze“ 240
a pøestože letošní podzimní
krabic
a , moc nám to pomohlo a myy jim
m chce
me podìkovat i na
krabic,
chceme
ïábl
á ického zpravodaje.
stránkách našeho ïáblického

Milí pøátelé,
pøáte
á lé,
Zveme vás na tradièní pøedvánoèní prodejní výstavu,
á najdete
najde
a te bohatýý výbìr
vý
ýbìr nápaditých
nápa
á ditých dárkù
dárk
rkù z dílen
kde i tentokrát
ý arník
r kù
nezávislých výtv
výtvarníkù
r y pro své milé a pøátele zakoupit
Výstavu mùžete navštívitt a dárky
Diako
a nie tj. v pondìlí – ètvrtek
ètvrtek od 8 do 16 hodin a
v provozních hodinách Diakonie
tyt
y o hodiny. Výstava
v pátek od 8 do 15 hodin, nebo po domluvì mimo tyto
potrv
r á až do konce prosince.
potrvá
******
Pøijmìte pozvání na
adventní hudební veèer,
poøádá ïáblické støedisko Diakonie
Diak
a onie
kterýý poøádá
k 7. pr
osince v 18 hodin
ve ètvrtek
prosince
y J.B
o
riera, G. Cervetta, B. Martinù,
Zazní skladby
J.B.. de Bojmo
Bojmoriera,
e
a Ch. Corey
P. Hejného
podán
á í uni
uunikátního
kátního hude
hhudebního
bního sdružení
v podání
k Viol
oncellové Trio
Pražské
Violoncellové
Miroslava Erdingera,
Souèástí veèera je zamyšleníí Miroslava
r èeskobratrské církve
církv
r e evangelické U Jákobova
Jáko
á bova žebøíku
faráøe sboru
v Kobylisích
veèer s pohoštìním a možností rozhovorù
Po programu následuje volnýý veèer

prosinec 2006

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.

Od 1. ledna 2007 vstu
vstupuje
tupu
uje v platnost nový zákon o sociálních službách. Pøináší øadu
a ící se financování
zmìn a my chceme upozornit pøedevším na zásadní zmìnu týkaj
týkající
poskyto
y vaných služeb.
poskytovaných
a í pøiznanou bezmocnost, nebo rodinní pøíslušníci,
Senioøi, kteøí v souèasné dobì maj
mají
a
pøíspìvek na osobu
u bl
ízkou, budou pøíslušným
ý úø
adem dopisem
kteøí pobírají
blízkou,
úøadem
info
f rmováni, že jsou pøeøazeni mezi pøíjemce pøíspìvku na péèi. Tento pøíspìvek
informováni,
ý zásadnì
zásadnì použit na poskytovanou
poskyto
y vanouu pomoc,
pomoc, kterou si každýý zvolí
zvolí
musí být
a sjedná sám, nebo za pomoci rodiny.
n 2007
2007 mohou ti, kteøí
kte
k øí mají
a sníženou
sníženou sobìstaènost, požádat
a na
Po 1. lednu
m form
uláøi o pøíspìvek naa péèi
péèi na pøíslušné
l
m úøadu. Naa zzákladì
ákladì žádosti
pøedepsaném
formuláøi
pøíslušném
je žadatel
provedou pracovníci úøadu sociální šetøení, ve kterém provìøí, do jaké míryy je
Stupe
u ò závislosti posoudí pracovníci úøadu práce v souvislosti se
nesobìstaèný. Stupeò
m stavem
stavem žadatele. Rozhodnutí
Rozhodn
dnutí o pøiznání
á pøíspìvku
k na péèi a jeho výši vydá
zdravotním
obecní úøad.
y sta
rší 18 let bude vyplácen
vypl
y ácen ve ètyøech
y
rùzných
Pøíspìvek na péèi pro osoby
starší
rùzných
kategoriích v závislosti na poètu úkonù, které nezvládne samostatnì
2000
Kè pøi lehké závislosti
4000
Kè pøi støednì tìžké závislosti
8000
Kè pøi tìžké závislosti
pøíp
í adì úplné
ú né závislosti.
úpl
11000 Kè v pøípadì
kalendáøní
ø ho roku budou veøejnosti
veøejno
e sti pøístupné
pøístup
u né všechnyy potøebné
potøebné
Vìøíme, že do konce kalendáøního
a ištìní veškeré potøebné pomoci.
informace, které uživatelùm služeb umožní plynulé zaj
zajištìní
Za Diakonii v Ïáblicích
Lydie Veselá

Jsou to již tøi
t roky,
roky
k , kdy
y jsme vás na stránk
stránkách
á ách Z
Zpra
Zpravodaje
vodaje
poprvé informovali o našem novém kamarádovi v Keni. Již tøi
roky, díky
ky nápa
du na
d
šich žákù
k , chodí Samuel
m
Odh
d iambo
m
do
nápadu
našich
žákù,
Odhiambo
u e mu to naše každoroèní finanèní sbírka v rámci
školy. Umožòuj
Umožòuje
projektu Adopce na dálku. Samuel
a
nám pravidelnì píše,
dostáváme jeho nové fotografie i kopie vysvìdèení. Z tìchto
pøipravili malou výstavu, kterou
dopisù a zpráv jsme v atriu školyy pøipravili
d ut všichni záj
á emci. Protože Samu
a el pomalu
l
si mohou prohlédno
prohlédnout
zájemci.
Samuel
n byy mohl
mohl nastoupit
nastoup
u it na
konèí docházku do základní školyy a v lednu
školu støední, rádi bychom mu opìt pomohli. Potøebný finanèní
vybí
y ráme mezi žáky,
žáky
k , uèiteli i dalšími
obnos je už ale vyšší. Proto vybíráme
pøípadn
d ými zájemci
záje
á mci libovolné finanèní
ffinanè
a ní pøíspìvky,
pøíspìvky
k , abychom
pøípadnými
k 14 400,- Kè co nej
e døíve naa pø
ísluš
l né
mohli potøebnou èástku
nejdøíve
pøíslušné
konto odeslat.
Dìkuj
k eme i touto fo
fformou
rmou všem, kkte
r
rým
není Samuel
m lùv osud
Dìkujeme
kterým
Samuelùv
y
lhostejný a na jeho vzdìlání pøispìl jakoukoliv èástkou. Vždy
nej
e dùležitìjš
ì ích pøedpokladù
pøedpo
d kladù
d pro
vzdìlání je v Keni jedním z nejdùležitìjších
smysluplný a hodnotný život.
PaedDr.J.Jelínková, uèitelka ZŠ

Církev ès.husitská zve na výstavku betlémù,
které bude tento rok opìt vystavovat v období vánoèních
svátkù. Výstavka bude rozšíøena
o nìkteré nové betlémy. - Zveme hlavnì ïáblické dìti.
Doba otevøení bude ještì upøesnìna na vývìsce
našeho sboru v Ïáblické ul.80.
Renata Wesleyová, faráøka
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Vážení rodièe, vážení obèané,
blíží se Vánoce a žáci 1. až 4. tøíd si pod vedením svých tøídních uèitelek pro Vás opìt pøipravili krátká
vystoupení. V rámci vánoèní besídky vystoupí rovnìž dìvèata trénující aerobik pod vedením paní
vychovatelky Gáborové a pìvecký sbor žákù školy zazpívá pod taktovkou paní uèitelky Stoklasové nìkolik
písní. Všichni jste srdeènì zváni na 12.12.2006 v 17,00 hodin do sálu ZŠ.
Rovnìž MŠ se pøipravuje na nejkrásnìjší svátky v roce. O termínech vánoèních posezení a besídek budou
paní uèitelky informovat rodièe na nástìnkách jednotlivých oddìlení.
Dovolte mi, abych závìrem jménem všech zamìstnancù školy a školky i jménem svým podìkovala za
spolupráci rodièùm žákù, ÚMÈ Praha – Ïáblice, jednotlivým komisím i všem obèanùm Ïáblic a do roku
2007 popøála všem hodnì zdraví a spokojenosti.
M. Bulirschová, øeditelka školy

PROSINEC 2006

Èinnost „Kl
„Klubu
K ubu mladých divákù“
k
ve škole máá již
bylo
dlouholetou tradici, a protože byy by
lo škoda v ní
vyjíždí
nepokraèovat, vvy
yjíždí za divadelními pøedstaveními žáci
školy i v tomto školním roce. První pøedstavení se konalo ve
Švandovì divadle. Zhlédli jsme komedii slavného
spisovatele
francouzského dramatika
a
a sp
isovatele Moliera - Škola pro
ženy. Pøedstavení bylo veèerní, což je pro nás trochu ménì
obvyklé, ale urèitì pøitažlivìjší a zábavnìjší. Jak byli
spojeni
Pøipojuji
s pøedstavením spoje
o ni žáci? Pøipoj
o uji
u pøíspìvek, ve kterém
vyjádøil
názory
y na hru
u vy
yjádøil žák 9. tøídy
y D. Kotrè.

Otevírací doba:
Po 18-21, Èt 18:30-20:30,
Páá 1.12.
1.12. a 15.12. 18:30-20:30
Ne 14-16. 24.12., 25.12., 26.12.,
28.12. a 31.12. zavøeno
PØEDNÁŠKY astronomické,
k pøírodov
pøírodovìdné
a cestopisné v pondìlí od 18:30
11.12. ZIMNÍ OBLOHA – zajímavé
zajímavé úkazy
úk
obje
b kty
y (Ing.
(IIng. V. Pribáò)
Pri
a objekty
FILMOVÉ VEÈERY
R v pondìlí odd 18:30
18:3
ry a váhy
váhy
4.12. Sluneèní soustava, Míry
18.12. Slunce, Èlovìk a nebeská mechanika,
mechan
a
Perseus
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
dalekohled
Èt 18:30-20:30, Páá 11.12.
.12. a 15.12. 18:3018:30-20:30,
Ne 14-16
Po 4.12. a 18.12. 20-21, pøístupné
pøístup
t né bez objednání
ob
Denní obloha: Slunce-povrch se skvrnami
skvr
vrna
Noèníí obloha:
obloha: Mìsíc-od 1.12. do 7.12.
a od 27.12. do 31.12. Uran-za dobrých ppodmínek
Dvojhvìzdy, vícenásobné soustavy –
po celýý prosinec,
prosinec,
Hvìzdokupy, mlhoviny, galaxie –
za bezmìsíèných veèerù,
Podmínk
í kou úspì
s ìšného pozorov
r áníí je pokud možno
ž
Podmínkou
úspìšného
pozorování
jasná obloha. Pøi
ø nnepøíznivém
epøízn
ø ivém poèasí(zat
poèasí(zataženo)
( taženo)
kkoná promítání
prom
r ítá
í ní filmù
ffilmù a prohlídka
proh
r lídk
í ka pøístrojového
pøístroj
r ového
se koná
z
.
vybavení hvìzdárny
hvìzdárny.

Jitka Stoklasová, uèitelka školy
y a vedoucí KMD

Pod hvìzdárno
hvìzdárnou
r u 768, 182 00 Praha 8,
Tel.: 2839 10 644
e-mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
hvezdarna.
r dabl
a ice@centru
r m.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs

Komise

Termín

Akce

Poznámka

Starostka obce

24.12.

Pùlnoèní mše

ve 24,00 v místní kapli

Diakonie

7.12.

Adventní koncert

v 18,00 v Obecním
m domì

Sportovní

9.12.

Turnaj
Turna
u aj v ping-pongu

od 10,00 žáci, od 14,00 dospìlí
v tìlocviènì ZŠ

Sociální

9.12.

ZŠ
Vánoèní setkání seniorù od 12,00 v jídelnì a atriu
uZ
Š

Školská a kulturní

8.12.

Vánoèní koncert

od 19,00 v sále školy, pan Sevrukk a jeho
pøátelé, na závìr vánoèní punè

Základní škola

12.12.

školy
Besídka žákù
k ško
ly

od 17,00 v sále školy – žáci 1. – 4. tøíd

11.12.

ZUŠ
Koncert žákù
k ZU
Š

sdružení
od 17,00 v sále školy, vvystoupení sdruž
ení
Ïáblík – pann Sevruk
Sevvruk

Na úvod nìco o pøedstavení. Jedná se o
velmi podaøenou komedii napsanou
Francouzem Molierem, která dokáže
rozesmát publikum všech generací.
Celé pøedstavení, tak jak jsem ho s KMD
shlédl, chrlilo po celou dobu trvání
nekoneèný vtip, naivitu hlavní postavy a
hlavnì neèekané, komické a místy i
nenormální situace a momenty. Bylo vidìt,
že si herci, režiséøi i osvìtlovaèi dali
nejvyšší péèi, aby jejich dílo bylo
stoprocentní. Jediní, kdo mì zklamali, byli
maskéøi a kostyméøi. Obleèení nìkterých
postav bylo opravdu divné (Horác). Krev,
která byla na Horácovi, komorníkovi a
služce, byla tak primitivní, že by i malé dítì
poznalo, že tohle krev opravdu není.
Naopak, co bylo bezchybné, byly kulisy. Je
vidìt, že herecká profese není jen o hraní,
ale i o hýbání s tìžkými bøemeny, které
kulisy zámku a parku pøedstavovaly. Jinak
samotný herecký výkon všech postav byl
velice dobrý, zejména výkon Viktora Limra,
který ztvárnil postavu tajného – netajného
milence milenky – nemilenky staršího
zámeckého pána.
Souhrn. Celkový dojem z pøedstavení je
velice dobrý. Co se týèe jednotlivých rolí
každého jednotlivce, je dojem rovnìž velmi
dobrý, prostøedí výborné, bar standardnì
drahý, délka celého pøedstavení se mi zdála
ovšem ponìkud krátká ( více bych rozvinul
závìr dìje). Koneèný dojem je ovšem
výborný.

Dan Kotrè, žák 9. tøídy ZŠ
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Když mi na zaèátku
t poslední ètvrtiny
y pøe
pøedešlého
dešlého století vyšla v Pressfotu
první knížka o Sahaøe „Stopy
y v písku – Traces
Traces surr le
le sable“, naskytla
y se
využít
pøíležitost vy
v
yužít honoráøe
á cca 75.000 Kè k øešení závažného problému
s prostorem pro život a èinnost. V holešovickém bytì
y 1+1, kde jsem žil
s matkou, byla zároveò biologická stanièka pro chov herpetofaun
f y, ffot
oateliér
herpetofauny,
fotoateliér
s temnou komorou, a úøadovna s archivem základní skupiny
y Sva
zu pro
Svazu
ochranu
a pøírody
y a kr
a ny
aji
y (po
zdìji
ì Èe
ského svazu ochránc
á ù pøírody). Také se
krajiny
(pozdìji
Èeského
ochráncù
zde podaøil poprvé v Èeskoslovensku odchov pouštní lišky
y fe
nek berberský
fenek
(k velkému podivení dr. Felixe z pražské ZOO, kde se to nedaøilo). Zkuste si
to pøedstavit. Ale získat další pro
r story
y nebylo
nebylo tehdy
y snadné.
snadné. Po øadì
prostory
neúspìšných pokusù
pokus
k ù a jednání se mi podaøil
ø o získat za výše uvedený
ý ho
noráø
á
podaøilo
honoráø
(i když úøednì za 40.000 Kè) domek
k se
se zahrádkou
zahrádko
d u naa rohu
roh
hu Kokoøínské
Kokoøínské
a Kvìtnové od pana Polcara. Tolik na úvod.
Kolem roku 1995 vznikla myšlenka a tendence zakládání
á Center ekologické
výchovy
y mládeže
mládeže a byly
y k tomuto úèelu poskytovány
poskyto
y vány z rùzných
rùzný
z ch zdrojù
o
i finanèní
fi
f nanè
a ní prostøedky.
prostøedky
d .
Následnì (r. 1997) se v naší ZO ÈSOP
obj
b evila 19letá L
Lu
cie Schürerová, která
objevila
Lucie
mìla chu dát svému èlenství náplò,
pøimìøenou
výra
ý zným
ý
schopn
o ostem
výrazným
schopnostem
manažerským,
ý o
rganizaèním
organizaèním
a pedagogickým. Napadlo mne jí
nabí
a dno
d ut zmínìný
ý o
bjekt, po smrt
m i mé
nabídnout
objekt,
smrti
matky již ménì nezbytný pro moji
èinnost, k využití a adaptaci na takové
Ekocentrum s biostanièkou,
biostani
a èkou, které
kte
k ré pozdìji
ì
nazvala psycholožka Evropského
Evro
v pského centra
pro volný
ý èas
èas a výchovu Henková
„Ostrùvek pozitivní
v
biofilní deviace“.
L
Lucie
získala pro myšlenku velkorysé
pøestavby
v y podporu
podpo
d ru architekta Kuèery
K ry
Kuèe
z blízkého
sousedství,
k rý
kte
ý
jaako
který
jako
sponzorský
ý darr vy
ytvoøil podklady
y pro
vytvoøil
proje
o kt adaptace.
adapt
a ace. Mezitím uskuteènila
uskute
k ènila
projekt
L
Lucie
nábor mládeže, kteráá se po dobu
postup
t né pøestavby
pøestavb
v y hlavní
hlavní èásti objektu
obj
b ektu
postupné
v Kvìtnové scházela v Diakonii a n
naa
hvìzdárnì. Protože peníze na pøestavbu
se daøilo získávat po èástech postu
tupnì,
postupnì,
trvala rekonstru
r kce až do roku 1999. Pøi
rekonstrukce
tom byl zvednut strop pøízemních
místností v K
Kv
ìtnové, vyt
y voøena podlaha
Kvìtnové,
vytvoøena
podkroví a nová støecha.
Když to bylo hotové, bylo možné koneènì pøedat mládežnickému oddílu
z Ïáblic a Letòan
a fun
nkèní sídlo. Byla snaha
a poøádat i „Dny
yo
tevøených dveøí
funkèní
otevøených
pro veøejno
e st“, rrùz
né pøednášky a besedy. Úèast však neodpo
d vídala
veøejnost“,
rùzné
neodpovídala
vynal
y oženému úsilí, navíc pøicházeli zájemci
záj
á emci spíše z Michle nebo Dejvic,
vynaloženému
nikdy
y v
šak z Ïáblic. Objekt má v pronájmu
á u Z
O 01/68 Èeského svazu
však
ZO
ochránc
á ù pøírody, v souèasnosti bezpl
z atnì, protože pùvodní
d po
d ry pro
dpo
ochráncù
bezplatnì,
podpory
vznikají
a cí Ekocentraa se dìlily
y mez
a vých zaøízení a pak
a
vznikající
mezii stále vìtší poèet takov
takových
postup
t nì zanikaly. Proto není možné nejen
neje
e n pokraèovat v adaptacích, nebo jen
postupnì
opravách, ale je problém i s úhra
ú
dou režie (elektøina, plyn,
y v
odné, atd…),
úhradou
vodné,
profinan
a cováním nároènìjš
ì ích akcí, jako byl napø. v roce 2000 mezinárodní
profinancováním
nároènìjších
putovní táborr mládeže
mládeže podél Jadranského pobøeží (120.000 Kè) a nìkolik
mezinárodních soutìžních festivalù pùvodní mládežnické tvorby
tvorb
r y „Cantata
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ecologica“ (náklady
y 15 – 30.000 Kè). Nemenší problém je i s personálním
zaj
a ištìním vedení kroužkù mládeže. Zakladatelka L
Lu
cie se po pìti letech
zajištìním
Lucie
vedení Ekocentra provdala, zahá
a ájila pøi zamìstná
t ání sstudium
t ium
tud
m n
osofické
zahájila
zamìstnání
naa ffil
filosofické
fakul
k tì univerzity
y se specializací naa klínové
klínové písmo a egyptologii
egyptol
y
ogii – cožž jí
fakultì
znemožnilo vìnovat nezbyt
y ný
ý èas vedení mládeže a programu Ekocentra.
nezbytný
K
Kri
zový vývoj se mi èásteènì daøilo omezit získáváním dalších vedoucích
Krizový
pro mládežnické kroužky. V létech 2002 – 3 to byl student PøFUK
PøF
ø UK Richard
a
Policht, který však postupnì odpadl pro nutnost získávat nutné finanèní
prostøedky
y pro studium placenými
ý brigádami
brigádami
a a neztrácet volnýý èas èinností
èinností
v Ekocentru,
r kterou jsme byli stále ménì schopni i honorovat z prostøedkù
zøizujíc
z
í ZO ÈSOP. V létech 2003 – 4 zzde
de aktivovala støe
t doškolská stu
t dentka
zøizující
støedoškolská
studentka
Øíhová, od roku 1995 pøevzal vedení Ekocentra student
stude
t nt PøFUK Vojtìch
Vojtì
o ch Baláž
a dále byl jako vedoucí kroužku
k mládeže
mládeže ze školy
y „U
U Parkánu“
Paarkáánu“ pøibrán Tomáš
Doležal. Vzhledem ke zhoršující
zhoršuj
u ící se finanèní
fi
f nanèní situaci není ÈSOP schopno tyto
aktivisty pøímo honorovat a získávat sponzoring pro nevládní neziskové
organizace je stále obtížnìjší, navíc od roku 2007 musejí tyto povinnì pøejít
pøej
e ít
na podvojné úèetnictví, èímž patrnì znaèná èást tìchto organizací zanikne
a zbytek se na administrativì natolik vysílí, že zbude o to ménì možnosti
smysluplné èinnosti. Výrobní aj. ziskové organizace se ze svých fondù stále
více zviditelòují
u v
ý dnì podpo
ýhra
d rou arénových sportù
t , nebo san
a ací
výhradnì
podporou
sportù,
sanací
nedostatkù funkce ministerstev zdravotnictví a sociální péèe pøi
zabezpeèování života dlouhodobì postižených jedincù. K té
matu
t podpory
tématu
práce s dìtmi a ochrany
y pøí
rody
y zzískáváme
ískáváme vesmìs negativní odp
d ovìdi, od
pøírody
odpovìdi,
ïáblických podnikù ta odpovìï vùbec aani nepøišla. Z veøejný
e ch rozpoètù nám
veøejných
neplyne
y
prakticky
y nic – roènì je rozdìlováno mezi neziskové
dnes užž prakticky
organizace 44,3% na podpo
d ru sportovních aktiv
aaktivit,
it, 29,2% na zajiš
a tìní
podporu
zajištìní
sociálních služeb, 9,5% na péèi o zdra
d votnì postižené. Na podporu
uo
chrany
a
zdravotnì
ochrany
životního prostøedí se vykaz
y ují necelá 2%, je tím
mv
šak mínìno prostøedí pro
vykazují
však
èlovìka. Na ochranu
a
pøírodní
d ch složek prostøedí (biodiverzity), k níž se
pøírodních
snažíme pøednostnì
t smìøovat, jdou
u jen
jen nepatrné
r zlomky
y procenta.
procenta.
Pøitom jsme stále pøesvìdèeni že náš
program nabízí mládeži trávení
volného èasu vysoce kvalitním
zpùsobem – zzískávání
ískávání
á pøírodovìdných
znalostí od
d zkušených
zkušených odborníkù, úèast
na mezinárodních akcích, možnost
užívat
vyb
y avení
pro
pøírodní
vybavení
dokumentaci, peèovat o živoèichy
v teraristické stanici, využít
využ
y ít vlastní
tvorbu pøi osvìtových akcích
a v neposlední øadì úèinnì pomáh
á at
pomáhat
ohrožené pøírodì pøi terénních akcích.
Zároveò
nepøímo
pøispívá
k potlaèování sociálnì patologických
jevù nabídkou smysluplného využ
y ití
využití
volného èasu.
Vzhledem k výše zmínìné složité finanèní situaci v neziskovém sektoru je
i letošní projekt
proje
o kt
k desáté etapy
a y soutìžního
soutìžního festivalu
l „Cantata
„Caantata Ecologica“ (který
se mìl konat v místní základní škole) zøejmì odsouzen k zániku a samotná
existence Ekocentra je pro budoucnost ohrožena, pokud se nepodaøí získat
další ffi
nanè
a ní podpo
d ru. Pøesto však
k naše úsilí nevzdáváme a chceme zde
finanèní
podporu.
vyjádøit
upøímné
pøedevším
mv
y
yjádø
itt u
pøímné podìkování paní
a starostce Ševèíkové, která mne
také pøimìla k sepsání tohoto pøíspìvku i ostatním, kdo nám celá ta léta zde
v Ïáblicích pomáhají a drží palce.
Ing. Jiøí Haleš
pø edseda ZO 01/68 ÈSOP

S nehostinným podzimem se taktéž prodlužují veèery
a právì jeden sobotní
t byl v Ïáblicích zasvìcen zábavì
a tanci.
tanc
a i. Na 11.11.2006 Sdružení
Sdruž
r ení ïáblického míèe
uspoøádalo Ples s vùní podzimu. Pohodovou atmosféru
f
pøípitek
navodil uvítací pøíp
ø itek a kvìtinka pro každou dámu.
m
Kromìì skvìlé hudby
hudby,
K
Krom
d , jež
povzbuzovala mnohé
k taneèním kreacím, byl veèer zpestøen pøedtanèením
profesionálního taneèního páru. K zlatým
ý
høe
bùm
høebùm
dua
New
veèeraa patøilo
patøilo vystoupení kouzelnické špièky
yd
ua N
ew
A
Abso
lon, které úžasnì zapojil
o o do svého programu
Absolon,
zapojilo
divák
á y. Kdybych nevìdìla, že se mistøi magie sku
k teènì
diváky.
skuteènì
neznají
a s náho
á dnì
d
vybra
y ným
ý m
ladíkem, nikdy
y by
ch
náhodnì
vybraným
mladíkem,
bych
nevìøila, že èíslo nebylo pøedem dùkl
ù adnì
d pøipra
i vené.
dùkladnì
pøipravené.
Další vstup
u patøil svìøenkám Fitness Centra Hanky
Han
a ky
Šulcové. Vicemistrynì
Vicemistry
rynì svìta pøedvedly
y svo
u sestavu ve
svou
sportovním aerobiku s naprostou
napro
a stou suverenitou a je
ejich
jejich
špièkový
ý výkon
vý
ýkon onìmìl všechny
ny pøítomné.
pøítomné. Pøi
pùlnoèním losování pestré ceny bohaté tomboly
rozzáøily oèi šastný
t ch výhercù.
ý
A opìt tanec
a
a hu
dba,
šastných
hudba,
dobré pití a skvìlá obsluha. A že nás k ránu trochu
bolely nohy, to pøece k spoleèenské zábavì patøí! Teï
jen zbývá
zbýv
ý á trochu
u ma
r á otázka, jaké šaty
rniv
ty si obléknout
obléknout
marnivá
na akci pøíští ?
Sdružení ïáblického míèe
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AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ A JEHO PØÍÈINY
Èasto se urèitì každýý z nás zamýšlíme nad souèasným stavem
m spoleènosti,
spoleènosti,
která je charakteristická morálním úpadkem, individualismem jednotlivcù
a pøedevším
m oobrovským
brovským
ý ná
rùstem násilí v jeho rozmanitých podobách. Vždy
d ,
nárùstem
Vždy,
když èlovìk hodnotí
hodno
d tí nìco negativního hledá chyby
y y zejména
zeejména u tìch druhých
druhý
u ch
v sám
m v sobì a tak je to i s problematikou agresivity
y ve spoleènosti.
spoleènosti.
a nikoliv
Zastavme se proto ve struènosti u toho, co je vlastnì agrese, agresivní chování
a kde hledat pøedevším
m jeho
jeho pøíèiny.
Agrese patøí do pøirozeného repertoáru
r chování.
chování. Agrese a krutost
kru
utost je v urèité
míøe v každém èlovìku, dána jeho duc
dduchovním
hovním rozmìrem a jeho morálkou.
Agresorr je type
y m èlovìka, kkte
rý
ý ustr
rnul z nìja
ì aké pøíèiny
y ve svém duchovním
v
typem
který
ustrnul
nìjaké
vývoji. Je ve svém jednání zamìøen pouze k sobì samému a svým potøebám,
bez ohledu na dùsledky
d y zpùsobené
zpùsobené jeho jednáním
jedná
d áním vùèi
v èi druhým.
vù
druhý
r ým.
V psychologickém slova smyslu pøedstavuje velmi složitou problematiku,
zahrnujíc
u í širokou škálu rozmanitých jevù. V mnoha
m ha definicích se vymezuje
mno
vyme
y zuje
zahrnující
á lstvím vùèi nìkomu nebo nìèemu a to pøedevším
m úto
kem
útoèností a nepøáte
nepøátelstvím
útokem
spoje
o ným
ý s fyzickým
ý násilím,
násilím, jehož úèelem je ochrana vlastní
t integrity
spojeným
í mných podnìtù
t
èlovìka a odstranìní nepøíje
nepøíjemných
uspokojo
o vání potøeb. Pøi hledání pøíèin tvorby
y je
dnotlivých
a pøekážek pøi uspokojování
jednotlivých
charakte
k ristik dítìte, mladého èlovìka, zjistíme, že èlovìk pøichází na svìt
charakteristik
ý ssystémem
ystémem vrozených reflexù a pudù. Teprve
jako biologická bytost s chudým
v sociální determinaci vývoje èlovìka, pøizpùsobováním se požadavkùm
e je
dnotlivé vlastnosti
a následné participaci na životì spoleènosti se utváøejí
jednotlivé
u e se tak jeho osobnost. Tento proces socializace probíháá po
èlovìka a formuj
formuje
ý žživot.
ivot. V primární
r socializaci jde pøedevším
m o pøevzetí hodnot,
hodno
d t, norem
celý
á
ty
ypických pro dano
a u spoleènost, utváøejí
e cích soubor
a vzorcù chování
typických
danou
utváøejících
ý se
se spoleènost øídí tedyy tzv.
tzv. kulturními
kultur
t rními vzorci a o stabil
a izaci
pravidel, kterými
stabilizaci

vyr
y ovnávání se zmìnami souvisejícími
souvisejíc
e ími
životních zvyklostí, pøípadnì vyrovnávání
dynam
y
ikou
u spoleènosti
spoleènosti v sekundární
seku
k ndární socializaci. Z tìchto základních
s dynamikou
definic pak vyplývá skuteènost, že je to pøedevším dìtství, jako základní etapa
života jedince pro tvorbu jeho charakteristik.
á
základních
V rodinách agresorù èasto dochází k selhání naplòování
základních
v ích hodnot.
citových potøeb dìtí. Pøíznaèná je absence duchovních a mravn
mravních
ý drilem
drilem
Agresoøi se èasto setkávají s agresivitou svých rodièù èi vojenským
bez lásky.
r sskupinu
k inu sociálního prostøedí jedince náleží pøedevším
kup
Mezi sekundární
t ionálnì organiz
a ovanáá fo
rmální skup
k ina vrstevníkù.
školní tøída, jako instituc
institucionálnì
organizovaná
formální
skupina
spolupùsobí celkovýý po
kles morálky, uvolnìní mravù
vù vvee
U zrodu agresoraa spolupùsobí
pokles
info
f rmaèní spoleènosti jsou pøedevším
spoleènosti, kde hlavním zdrojem v informaèní
y násilí
násilí mladého èlovìka dnes
ddnes zahlcuje
u prostøednictvím tisku,
masmédia. Vždy
rozhlasu, televize èi internetu.
m fenoménem
fenoménem souèasného stavu
u spo
leènosti je urèitì konzumní
Dalším
spoleènosti
hodnotou jsou materiální statky. Taková typizace
y
zpùsob života, kde jedinouu hodnotou
o za
za povšimnutí.
povšimn
mnutí. Mladého èlovìka nelze uchránit
uchráni
á t pøed
spoleènosti urèitì stojí
y žením ze spoleènosti, ba naopak.
a Mladýý èlovìk
èlovìk v této
agresí jeho vytr
vytržením
m
musí vyrùstat,
vyrùs
y tat, žít a pracovat. A proto je dùležité znát základní
spoleènosti musí
y vvedoucí
edoucí k následku v podobì jedince agresora, aby
a y kaž
dý
ý z nás mohl
pøíèiny
každý
existenci agrese ve spoleènosti pøedcházet.
k
represe, mùže vést k lepšímu stavu naší spoleènosti
Prevence, nikoliv
represe,
a hodnotnému životu každého jednotlivce.
ppor. Bibiana Fuchsová,
PIS OØP Praha III.

·

·

·
·
·
·
·

·

Své doklady, peníze, klíèe a jiné cennosti nikdyy nenechávejte
nenechávejte
e
pøíruè
r ní uzavøené tašce nebo kabelce.
bez dohledu. Noste je v pøíruèní
Nikdyy své
své cenné vìci neodkládejte
e spolu s odìvem v šatnì
nebo u lékaøe èi pøi návštìvì restauraèního zaøízení, aj.
a
V prùbìhu
nákupu
své vìci do nákupních
prùbì
ù h
hu ná
áku
upu neodkládejte
e
nák
ákupních
vozíkù. Velmi snadno tak pøipravujete
rùzným
nenechavcùm
pøipra
i vuje
v te rùzný
z ým ne
nechavcùm
lákavou koøist. Rovnìž penìženku
doklady
u a do
klady neukládejte
e
navrch nákupní
náku
á upní tašky nebo kabelky.
kabe
a lky.
Svou pozornost vìnujte
vìnuj
u te své tašce èi kabelce v prùbìhu
prùbì
ù hu
pøepravyy v hromadných dopravních prostøedcích.
S taškou pøes rameno smìrem do silnice nechoïte blízko
okraje
okraj
a e vozovky, mohl byy vám ji nìkdo strhnout a odcizit.
Snažte se pohybovat
pohybo
y vat pouze v místech s dostateèným
dostate
a èným
ý
osvìtlením a s pøítomností dalších lidí.
Odmítnìte bez ostychu nabízený
nabíz
a ený
ý doprovod
doprovod nebo odvoz od
lidí, které neznáte.
V pøípadì, že máte pocit, že vás nìkdo sleduj
sleduje,
u e, pøejdìte na
druhou
druho
u u stranu,
stran
anu, zrychlete
zrrychlete nebo zpomalte krok a pøesvìdète se,
zda je neznámý stále za vámi. Pokud
nepøíjemný
k se váš nepøíje
í mný pocit
potvrdí,
potvrdí
v , vyhledejte
vyhl
y edejte
e místo s vìtším
m výskytem
výskytem lidí.
Pøi vstupu
vstup
u u do domu
m nevpouštìjte
nevpo
v uštìj
ì te dovnitø
dovni
v tøø nikoho
nikoho neznámého
a radìji
radìj
ì i ho odkažte
odkaž
d te na zvonky. Pokud
k se po domì potulují
u
podezøelí lidé, volejte
e linku
k 158 nebo 156.
ppor. Bibiana Fuchsová, PIS OØP Praha III.

tel. 974 858 207

SVÉ DOTAZY
T
A NÁMÌTY
TÝKAJÍCÍ SE ÏÁBLIC A ŽIVOTA
T V NICH

zasílejte do 20.1. 2007
na adresu: jirkuovi@centrum.cz

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

(Placená inzerce)

Zahradnické služby

U Chaloupek 14/13, Praha 8–Ďáblice
606 171 119, 737 588 811
286 856 868
zahradytaxus@seznam.cz

(Placená inzerce)

Provozovna:
Telefon:
Fax:
e-mail:

(Placená inzerce)

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)

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

(Placená inzerce)
(Placená inzerce)

Pﬁíjìte si bez penûz
pro uÏitkové vozy Renault*

Nov˘ Renault Trafic

Nov˘ Renault Master

● UÏitkové verze: Furgon, Podvozek s kabinou
nebo dvoukabinou, Valník
● Objem nákladového prostoru 8–13,9 m3
● Osobní verze: Combi a Minibus (6–16 míst) -

moÏnost odpoãtu DPH

● Osobní verze: Passenger, Passenger Privilege a Generation
- moÏnost odpoãtu DPH
● UÏitkové verze: Furgon, Combi Van
● Objem nákladového prostoru 3–8,3 m3

MOTORY: DIESEL – 2,5 dCi 100 k, 2,5 dCi 120 k, 2,5 dCi 150 k

MOTORY: DIESEL – 2,0 dCi 90k, 115 k; 2,5 dCi 16V 150 k

Cena jiÏ od 394 720 Kã bez DPH

Cena jiÏ od 358 720 Kã bez DPH

Nov˘ design exteriéru, nové v˘konné motory, nové komfortní prvky v˘bavy
* 0 % akontace pﬁi financování s Renault Business Finance platí pro Kangoo Express, Trafic a Master.
Uvedené ceny jsou bez ABS a platí jen pﬁi financování Renault Business Finance v dobû od 1. do 31. 10 2006
Trafic: spotﬁeba 6,8–12,8 (l/100 km); emise 205–241 (g/km); Master: spotﬁeba 6,9–13,6 (l/100 km); emise 184–272 (g/km); Mégane: spotﬁeba 4,1–11,8 (l/100 km); emise 121–201 (g/km). Obrázky jsou pouze ilustrativní.

(Placená inzerce)

