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Na přelomu roku

Mnoho v našem životě se řídí různými předsevzetími vykonat v životě něco
dobrého a smysluplného pro sebe, pro
své blízké, pro jiné lidi, pro své okolí atd. Pochopitelně nás především zajímá vše, co se nás bezprostředně dotýká a s čím se dennodenně setkáváme
v běžném životě. A je toho nemálo, co
nás štve a co bychom chtěli zlepšit. Vynaložené úsilí pro tu kterou věc se někdy mine účinkem a výsledek třeba nedopadne dle našich představ, ale i to je
dobré, protože jsme nezůstali jen v pozici přihlížejícího kritika. Narážím samozřejmě na řešení problémů ve věcech
veřejných, které se dotýkají nás všech.
Jak by se nám lépe chodilo po chodnících, aniž bychom se potkávali se psími
výkaly, při procházkách se nepohoršovali nad černými skládkami, nezlobili
bychom se s dalšími a dalšími nepořádky, které nás mrzí a obtěžují nás.
Ano, možná by nás ideální stav věcí
nakonec nudil a co bychom potom řešili? V každém případě se snažme udržet
si to svoje prostředí ve slušném stavu,
abychom se tady dobře cítili a žilo se
nám v Ďáblicích hezky a spokojeně.
Věřím, že i v letech dalších bude
středem zájmu samosprávy rozhodovat o dalším vylepšení současného stavu. Naší představou je dokončit a dovybavit ještě veřejný parčík v lokalitě
„Nové Ďáblice“ tak, aby vyhovoval
především maminkám s kočárky, se-

niorům a všem, kteří tu budou hledat
klidné prostředí.
Areál Tělovýchovné jednoty, především fotbalový klub, čeká již v tomto roce stavební rekonstrukce stávajících
budov a přístavba objektu se sociálním
zázemím, aby kapacitně ustál rozrůstající se počet členů klubu, především se
počítá s nárůstem dětí a mládeže. Tréninkové škvárové hřiště plánujeme pojednat
do umělého povrchu „trávy III.generace“, oplotit ho a vybavit osvětlením.
Projekt nového řešení areálu „U Holců“ nynější zastupitelstvo i řada našich
občanů odsouhlasilo přihlásit do programu JPD (Fondy Evrop. Unie) a proto budeme usilovat o úspěšné zařazení
této stavby, abychom zrealizovali toto
víceúčelové zařízení.
Jak se čím dál vehementněji ukazuje, je opět aktuální zabývat se další přístavbou pavilonu mateřské školy,
neboť výstavba bytových domů kolem
Battistovy cihelny pružně běží a je naděje, že již v příštím roce bude dokončena. A s tímto lze samozřejmě možné očekávat i větší zájem o přijetí dětí
do školky i školy.Proto ve spolupráci
s vedením školy plánujeme optimální řešení bezproblémového fungování
obou školských zařízení.
Stavba domu s chráněnými byty v režii Odboru městského investora MHMP
se konečně pohnula tím správným směrem a lze předpokládat, že se stavební

práce zahájí v příštím roce. Letos ještě
proběhne demolice objektu kina.
Kromě všech výše popsaných plánů je především v zájmu naší městské části pokračovat v přípravě stavby dešťové kanalizace a komunikací
v lokalitě „Na Blatech“, kde v současné době probíhají jednání mezi
MČ a ostatními investory staveb.
Za zmínku též stojí, že zastupitel-

stvo odsouhlasilo objednat projektovou dokumentaci na stavbu menšího
bytového domu v sousedství domu č.
p. 16O (akcíz) na Ďáblické ulici.
V zářijovém Zpravodaji vás, vážení
čtenáři, opět poinformuji o aktuálním
stavu a nyní mi dovolte, abych vám
všem popřála příjemné léto, pěknou
dovolenou a dětem báječné prázdniny.
Danuše Ševčíková, starostka

VOLBY do poslanecké sněmovny 2006
MČ Praha – Ďáblice

žijí mezi námi

Mgr. Lea Smrčková
mě ošidili o dětství prožité ve společnosti psa. Myslím, že pokud nějaké dítě po něm intenzivně touží,
mělo by se mu vyjít vstříc i na úkor vlastní pohodlnosti. Samozřejmě, že to doma znamená práci navíc,
ale na druhé misce vah je obrovské obohacení dítěte
po stránce citové. Celé dětství a rané mládí jsem byla
přesvědčená, že budu studovat veterinu, zoologii nebo
něco podobného, co má spojitost se zvířaty. Bohužel
moje totální nenadání pro vše, co souvisí s matematikou (tedy bohužel i pro chemii a fyziku), mi studium
přírodních věd znemožnilo. Vystudovala jsem tedy
češtinu a němčinu na filozofické fakultě, chvilku dokonce učila, aby na mě osud nakonec přece jen vlídně
pokynul a poskytl mi práci redaktorky v tehdy jediném existujícím kynologickém (tedy „psím“) časopise u nás. Malým obloukem jsem se tak opět dostala ke
své celoživotní lásce a jsem jí věrná dodnes. Mezitím
jsem našla manžela, vystudovaného zoologa, který

měl pro mou vášeň pochopení, společně s ním vydala
několik knížek o psech, překládám o nich z němčiny,
jezdíme po výstavách, také jsme odchovali pár vrhů
a mezitím „mimoděk“ i čtyři děti. Všechny vyrůstaly ve společnosti psů, odmalička se učily o ně starat,
a myslím, že jim to v mnohém pomohlo.
Pokračování na str. 3 F

Foto: archiv

n Je před námi léto a tudíž snad i více času na
naše koníčky a záliby. Mezi ně určitě patří i oblíbené „pejskaření“. Rád bych se Vás zeptal, paní
magistro, jaká byla Vaše cesta k soužití se čtyřnohými kamarády a co Vás přivedlo až na úroveň
„profesionální pejskařky“?
Psy jsem byla „posedlá“ odjakživa. Jedna z mých
nejranějších vzpomínek se vztahuje k okamžiku, kdy
mi jakási cizí paní v parku, s níž se maminka dala do
řeči, půjčila na chvilku na vodítku podržet svého psa.
To mi byly tak tři roky a od toho okamžiku jsem netoužila po ničem jiném než po vlastním psu, kterého
bych si mohla takto vodit, k žádným Vánocům ani narozeninám jsem nechtěla nic jiného než svého psa.
Rodiče však byli neoblomní a tak se mi moje velké
přání splnilo až v 16 letech. Od té doby žiju celý život
se psy po boku a nikdy mě to nepřestalo naplňovat pocitem štěstí. Do dneška mám našim trošku za zlé, že

Ďáblický zpravodaj
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O čem se radí radní

Z programu 76. – 78. jednání
Rady MČ Praha – Ďáblice vybíráme pro informaci občanů některé nejdůležitější body, které byly
projednány.
Rada:
• Doporučila uzavřít smlouvu na akci
„Hasičská zbrojnice – statické zajištění jižní a východní fasády“
s firmou P a P SERVIS za cenu 174
974 Kč, protože její nabídka je cenově nejvýhodnější.
• Souhlasila s volbou Pavly Dostrašilové, bytem Praha 8 – Ďáblice do
funkce přísedící u Obvodního soudu v Praze 8 na čtyřleté funkční období let 2006 – 2010.
• Schválila poskytnutí finančního
daru ve výši 15 000 Kč pro turisticko - tábornický oddíl Bonaj Amikoj. Finanční prostředky budou využity na přípravu a provoz dětského
letního tábora.
• Vzala na vědomí, že v souvislosti
se schválenou změnou Z 0722/05
a připravovaným projektem “Generel odvodnění Ďáblic“ vznikl požadavek na rozšíření biocentra pro
retenční nádrž v severovýchodní
části Ďáblic a souhlasila se změnou, která vyžaduje rozšíření plochy (přírodní nelesní plochy) v severovýchodní části na úkor PZA
(zahradnictví) a rozšíření hranice
biocentra.
• Vzala na vědomí žádost nakladatelství MILPO MEDIA o finanční
podporu při vydání knihy s názvem
„Ilustrovaná encyklopedie osobností
v názvech pražských ulic a náměstí“ a schválila poskytnutí finančního
daru ve výši 15 000 Kč.
• Vzala na vědomí výsledek zápisu
dětí do MŠ a ZŠ na rok 2006/2007
a informaci Mgr. Bulirschové – ředitelky ZŠ o zřízení dvou prvních
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•
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tříd ZŠ pro následující školní rok
a souhlasila, aby dodatek č. 4 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 4. 10. 2000 mezi
MČ Praha – Ďáblice a TRIVISem –
soukromou veřejnoprávní akademií
a Vyšší odbornou školou s.r.o., řešil
dále pronájem na jeden pavilon na
dobu 1. 9. 2006 – 31. 8. 2008 a na
druhý pavilon na dobu 1. 9. 2006
– 31. 8. 2007.
Souhlasila přidělit zakázku na opravu jižní strany hřbitovní zdi firmě
TRZAM s.r.o., za cenu ve výši 46
120 Kč, protože její nabídka je cenově nejvýhodnější.
Souhlasila s úplatným převodem
pozemků v areálu Agrostavu PRAHA a.s. a to za cenu dle platné cenové mapy pro rok 2006.
Souhlasila na návrh sociální komise, aby byt 2+1, přidělený naší MČ
z fondu MHMP, byl poskytnut rodině p. Vaníčka.
Souhlasila s předloženým návrhem rozpočtového opatření č. 2 na rok 2006.
Vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ
Praha – Ďáblice za rok 2005 (zpracovanou Odborem finanční kontroly MHMP) a souhlasila s předloženým Závěrečným účtem MČ Praha
– Ďáblice za rok 2005 bez výhrad.
Zamítla žádost paní A. Kazhamiaka
o poskytnutí integračního bytu, neboť MČ nedisponuje žádnými volnými byty.
Nemá námitek po projednání a na
základě vyjádření sociální komise proti zařazení žádosti paní Jany
Lövové o byt do evidence.
Vzala na vědomí skutečnost, že
část pozemku p. č. 608/16 o výměře cca. 6 m2 (ve vlastnictví manželů
Výborných) bylo zastavěno chodníkem v ul. Prácheňské a souhlasila,

aby změnou hranice pozemku p. č .
608/16 bylo z pozemku p. č. 608/2
(ve vlastnictví MČ Ďáblice) nahrazeno těchto cca. 6 m2 tak, jak to navrhuje náčrt nového GP a poté došlo mezi vlastníky ke směně předmětných pozemků.

• Souhlasila na základě stavebního
povolení a kolaudačního rozhodnutí s vyplacením finančního příspěvku za vybudování kanalizační
přípojky k RD na pozemku p. č.
1017/1 v k. ú. Ďáblice při ul. Vojkovická. Zpracoval tajemník ÚMČ

Městský kamerový systém
Hl. m. Prahy (MKS)

V naší městské části plánuje Magistrát hl. m. Prahy v rámci dotačního
programu Evropské unie umístit 6 kamer, které by měly zvýšit bezpečnost
v Ďáblicích. V rámci přípravy tohoto
projektu bylo provedeno šetření technické proveditelnosti instalace kamer
a způsobu telekomunikačního připojení kamer z území MČ Ďáblice do systému MKS. Byl zvolen způsob připojení kamer do sítě MKS optickým kabelem, kterému byla z technických důvodů dána jednoznačně přednost před
radiovým přenosem z těchto důvodů:
• radiový přenos je realizovatelný pouze z části kamer, vzhledem k členitosti
území Ďáblic,
• pro zajištění radiového přenosu ze
všech 6 kamer by musela být řešena výstavba radiového sdružovacího
bodu na dalším objektu,
• optický sdružovací bod bude vybudován v objektu umístění jedné z kamer,
• optická síť zaručuje vysokou kvalitu
přenosu obrazu z kamer a stabilitu
provozu,
• finanční náklady na zemní práce jsou
hrazeny z prostředků společnosti TSystems PragoNet a. s., která jako
jeden z telekomunikačních operátorů zajišťuje provoz MKS v Praze po
vlastní optické síti.

Zahájení samotných výkopů je plánováno na září – říjen tohoto roku. Výkopové práce budou prováděny tak,
aby nedošlo k rozkopání velkého úseku území Ďáblic, ale spíše se bude řešit jednotlivými menšími úseky. Výkop
bude převážně kopán ručně, tím se také
omezí hlučnost. Výkop povede ulicemi: Hřenská, Květnová, K Náměstí,
Osinalická, Kučerové, Na Terase, Na
Štamberku a U Parkánu. Bude rozdělen do několika úseků po cca 200 metrech, které budou na sebe navazovat,
vždy se položí trubky pro optický kabel, výkop se zasype a řádně zhutní,
poté nastoupí dlaždičské či asfaltérské
práce a povrch se uvede do původního
stavu.Tímto postupem se bude pokračovat dále. Realizace jedné etapy (200
m) bude trvat max. 10 dní.
Výše uvedený popis celé akce je odpověď na moje otázky, položené řediteli odboru krizového řízení MHMP
Ing. Petru Beranovi, neboť jsme nebyli schopni posoudit, proč tato akce neproběhne bez kopání. Jak jsme byli ještě
ujišťováni, výše popisovaný systém prací je zvolen v hustěji obydlené zástavbě,
aby byli co nejméně omezeni občané.
Nezbývá než věřit, že práce proběhnou pružně a po dokončení se budeme
cítit bezpečněji díky přímé kontrole
kamer.
Starostka

Rezidenční bydlení Hořinecká
se dále za obec zúčastnil místostarosta pan ing. Jar. Černý a tajemník pan
Vlastimil Fouček, za dodavatele stavby firmu MANAG pánové Ing. Ondra,
Ing. Carda, Ing. Křůmal a hlavní stavbyvedoucí Ing. Kubík. Projekční kancelář Lang Špinar ateliér s.r.o. a současně developerskou společnost Hořinecká
s.r.o. zastupoval pan Ing. Špinar.
Připomeňme, že bývalá provozovna PREFY se zabývala výrobou příček a stěnových panelů. Její umístění,
prakticky ve středu naší obce, bylo trnem v oku prakticky všech obyvatel
Ďáblic. Po značném úsilí obce a jistě k radosti všech občanů provoz této
provozovny byl ukončen po „něžné revoluci“, přesněji v r. 1993, především
z důvodu hlučnosti a prašnosti. Rezidenční bydlení „Hořínecká“ je dalším
důstojným stavebním kamenem, využívajícím tento prostor.
Uveďme si hlavní aktéry tohoto rezidenčního bydlení „Hořínecká“.
• Projektantem je architektonické studio LANG ŠPINAR ATELIÉR s.r.o.
Mezi nejvýznamnější jeho bytové
projekty patří bytové domy Poštovka v Praze - Motole a chráněné
byty v Praze – Kunraticích v ulici
K Zeleným domkům.

• Dodavatelem stavby je skupina stavebních firem MANAG a.s. se sídlem ve Zlíně a Brně, která má cca
300 kmenových pracovníků a roční
obrat okolo 650 mil. Kč.
• Účelově založená developerská společnost Hořínecká s. r. o. má za sebou realizaci řady významných bytových projektů, jako např. též bytový dům v ul. Legionářů.
• Prodejcem bytů je česká realitní
společnost Arkadia Invest s.r.o., poskytující profesionální servis v rámci prodeje bytů.
Předmětem výstavby je objekt bytového domu se zastavěnou plochou
835 m2 a s celkem 26 byty, nebytovými prostorami a souvisejícím technic-

Foto: Z. Sobotka (2x)

V sousedství Battistovy cihelny,
v bývalém areálu PREFA, byl položen
31. 6. 2006 základní kamen k dvojčeti
obytných domů „Rezideční bydlení Hořinecká“. Za obec symbolicky poklepala
na základní kámen starostka naší obce
paní Danuše Ševčíková. Malé slavnosti

kým zázemím a vybavením. Součástí
výstavby jsou přípojky inženýrských
sítí a účelová komunikace včetně opěrných zdí. Objekt je rozčleněn do dvou
bloků, které mají samostatné vstupy do
1.nadzemního podlaží z chodníku Hořínecké ulice. Počet stání v hromadné
garáži je 26. Zahájení výstavby je plánováno ve 3. čtvrtletí 2006, ukončení
stavby pak na konci roku 2007.
Za občany, bydlící v blízkosti budoucí stavby, je třeba si přát, aby hlučnost a prašnost výstavby byly podstatně menší než bývalé provozovny PREFY a dále, aby postavený dům v reálu
„dobře zapadl“ do okolí, které tvoří
převážně rodinné domy.
Z. Sobotka
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žijí mezi námi

Mgr. Lea Smrčková

F Pokračování ze str. 1
Profesionální i osobní život se mi
tak prolínají, také všichni naši kamarádi jsou milovníci psů nebo alespoň zvířat, zkrátka psi jsou mým osudem. A já
jsem za to moc vděčná.
n Ještě před několika lety patřili do
naší rodiny francouzští buldočci, které jste i vy chovala spolu s mopsy, což
jsou plemena, nezasvěcenou veřejností mnohdy pokládaná za komická, leckdo se nad nimi ušklíbne, až vysmívaná. Jaké máte zkušenosti s těmito společenskými plemeny psů?
Víte, já mám ráda opravdu úplně všechny psy, malé i velké, voříšky
i výstavní šampióny. Ale zároveň jsem
přesvědčena, že každý by si měl vybrat
takového psa, na jakého „ má“; tím samozřejmě nemám na mysli stránku finanční (i když i ta hraje roli), ale osobní vlastnosti, životní styl, zkušenosti
a také to, kde kdo žije. Psů existuje
tak obrovská škála, že si každý může
vybrat přesně takového, který k němu
„pasuje“. A jsem hluboce přesvědčena
o tom, že kdyby k sobě byli lidé, kte-

ky občas spokojí s proháněním míčku
po obýváku. Lidé, kteří si psy vyberou
takto rozumně a s ohledem na to, co
jim mohou poskytnout, si zaslouží obdiv a uznání, nikoliv úšklebky. Dříve,
když jsme bydleli v centru a chodili do
práce, jsme měli jen psy malé, když
jsme se před časem přestěhovali sem
do Ďáblic, troufli jsme si, i díky zkušenostem, které jsme se psy nasbírali,
také na psa velkého. Náš belgický ovčák Jake je opravdu úžasný, zase trochu jinak než malí mopsové, ale rozhodně jsem kvůli němu na „prcky“ nezanevřela.
n Teprve z tohoto rozhovoru jsem
se dozvěděl, že se i profesně zabýváte
kynologií. Myslím, že i čtenáře Zpravodaje by mohly zajímat vaše názory
jak na obecnou problematiku „psů ve
městě“, tak specielně na „psy v Ďáblicích“.
Navzdory všeobecně rozšířenému
názoru si ani trochu nemyslím, že psi
ve městě jsou „chudáci“ a to ani na sídlišti. Každý pes je nejšťastnější, když
může žít v rodinné „smečce“ se svými
lidmi, tedy nejlépe přímo v bytě. A naopak strádá, pokud ho smečka z jeho
pohledu „vyvrhne“ a on je natrvalo odsunut na zahradu, do kotce nebo dokonKlenovec, nar. 17. 9. 1904, který ze- ce na řetěz k boudě. V Ďáblicích mají
mřel 3. 10. 1952 při nehodě s náklad- psi podmínky pro ideální psí život: hodním autem v Chotkových sadech. ně lidí tu má zahrádku, je to pár kroByl pracovníkem Pražských vodáren ků do lesa i do polí. O to víc mě mrzí,
a v knize o Ďáblicích je o něm psá- že mnozí z ďáblických psů se mají hůř
no na str. 108.
– Pan Karel Dvořák, Pod Prodejnou
372, nás informoval, že třetí muž
zleva na fotografii je jeho strýc Josef
Dvořák.
Redakce

ří uvažují o pořízení psa, zdravě kritičtí, musela by jich většina sáhnout
právě po malých společenských plemenech, nad kterými mnoho lidí ohrnuje nos s tím, že to „ani nejsou psi“.
Omyl, mají všechny psí projevy jako
psi velcí, ale navíc většinou mírnou,
nekonfliktní povahu,takže je dokáže
zvládnout opravdu každý, je jim dobře
v bytě, nestrádají, když s nimi majitel
každý den nevyrazí na několik hodin
do přírody, nikdo se jich nebojí a nejsou nikomu nebezpeční... Nepokládám za zodpovědné, když si lidé, kteří permanentně „nestíhají“, nebaví je
aktivní pohyb nebo jsou v práci do večera, pořídí německého ovčáka, dnes
módního ridgebacka nebo třeba i retrívra. Psi to jsou určitě krásní, ale žádají
si opravdu hodně pohybu a času, jinak
s nimi budou problémy. Mnohem rozumnější je pořídit si malého pudlíka,
bišonka, nebo třeba i toho mopsíka,
s nimiž nejsou starosti, které můžete
vzít všude s sebou (když máte tolerantního šéfa, třeba i do práce), a který se v případě nouze místo procház-

Napotřetí Květen 1945

Pozorní čtenáři Zpravodaje identifikovali další dva účastníky květnového
povstání v Ďáblicích v roce 1945. Týká
se to fotografie ve 4. čísle Zpravodaje
se skupinou pěti osob u ukořistěné vysílačky Torn:
– Pan Staněk (bývalý taj. MNV v Ďáblicích), který bydlí v současné době
v Letňanech, upozornil, že čtvrtý
muž zleva na fotografii je pan Václav

než ti „z města“. Všímám si, jak málo
lidí tady má ve zvyku chodit se svými psy na procházku. Zřejmě u mnohých převládá pohodlný názor, že když
má pes zahradu, musí mu to stačit. Ale
není tomu tak. Alespoň jednu procházku denně potřebuje každý pes: aby si
procvičil svaly, aby očichal rohy a zjistil , co je kde nového, aby přišel do kontaktu se svými vrstevníky, ale i s cizími
lidmi, zkrátka aby měl přísun nových
vjemů. Pokud se mu ho nedostane, nudí
se, duševně strádá, a nezřídka začne
zlobit: utíkat, být agresivní, ničit okolí... Když se takový trvale na omezeném
prostoru držený pes někdy náhodou dostane ven, může se z něho stát skutečný postrach, nebezpečný ostatním, protože na nikoho není zvyklý, vždyť jeho
majitel mu neumožnil naučit se chovat
mez lidmi. Myslím, že hodinku denně
na procházku by si při dobré vůli dokázal najít každý a každému by také
prospěla. Pravidelnou svižnou chůzi
dáblickým hájem považuji za nejlepší
a nejdostupnější tělocvik. A překvapuje mě, jak málo lidí ze starých Ďáblic
tam potkávám. Téměř bych se vsadila,
že větší část zdejších občanů tam nezavítá, jak je rok dlouhý. Tak to si myslím, že je škoda: nejenom pro psy, ale
i pro jejich pány.
Děkuji za rozhovor a současně přeji
nadále tak vřelé soužití se čtyřnohými
kamarády v celé Vaší rodině.
Jan Kolář

Co si můžeme nového přečíst...

V naší knihovně přibyly v červnu tyto přírůstky:
J. Herriot – Zvěrolékař v chomoutu
M. Bárta – Rafťáci
C. Coulterová – Utajená závěť
P. Hora – Kdo je kdo
H. Denker – Experiment
B. Kovaříková – Herecké romance
B. Erskinová – Písky času
T. Laure – Hlasy mrtvých
J. Fieldingová – Panenka
L. Lanczová – Andělé noci
K. Longová – Příručka špatné matky
D. Morfeů – Zaprodanci
R. Mihula – Hana Vítová
D. Morfeů – Nebezpečná minulost
R. Mihula – Věra Ferbasová
J. Ort – Pozdní divoch
N. Roberts – Modrý záliv
S. Parreti – Purpur a diamant
J. P. Alaux – Přízraky v Cotés
J. Patterson – Dům na pláži
F. Cérésa – Hrdá Eleonora
T. Racina – Smrtelná hra
A. C. Vladce – Sluneční bouře
R. T. Sharp
R. Rais – Rukojmí
– Psi, že nesmějí do nebe?

J. Deaver – Pekelná kuchyně
J. Deveraux – Ledové dvojče
J. Deveraux – Ohnivé dvojče
J. Deveraux – První dojem
Z. M. Duda
– Velitel stíhacího letectva
R. Fukala – Sen o odplatě
R. Fulghum – Třetí přání 3
J. P. Gelardy
– Vnučky královny Viktorie
J. Grantová – Okřídlený Faraón
M. Gregor – Osudové lásky
J. T. Haška – Poutník

J. Slušný – Smutné konce slavných
B. Small – Všechny sladké hříchy
M. Viewegh – Báječný rok 2005
M. Vievegh – Názory na vraždu
V. Vondruška – Olomoucký bestiář
P. G. Wodehouse
– Jen tak dál, pane Jeevesi
K. Ulík – Slavní v negližé
J. Brož – Středomoří v ohni
M. Podhorský – Toulavá kamera
M. Podhorský – Toulavá kamera 2
Ivana Midlochová
knihovnice
(Placená inzerce)
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Běh Terryho
Foxe 2006

Dne 16. června se v odpoledních hodinách v Ďáblickém háji uskutečnil již
3. ročník Běhu Terryho Foxe v Ďáblicích. V celorepublikovém měřítku to
však byl již ročník čtrnáctý.
Venku bylo hrozné horko, v televizi
probíhalo mistrovství světa ve fotbale
a já v předešlých dnech neměla sílu objíždět tělocvičny a obchody, kde bych
mohla vyvěsit plakát s pozváním. Smířila jsem se s tím, že účast bude nižší
než v předešlých letech.

děkování patří také paní ředitelce
Bulirschové, některým kolegům z učitelského sboru a panu Foučkovi, který
nám věnoval svůj čas. Děkuji rovněž
firmě A.S.A., která pro účastníky běhu
přispěla na drobné dárky.
Ze všeho nejvíc bych ale chtěla
poděkovat všem těm lidičkám, kteří na
Běh Terryho Foxe přišli.
A jak už jsem v březnu slíbila
kanadskému velvyslanci panu Bruce
Jutzimu, udělám vše pro to, abychom
se za rok zase takto mohli sejít.
PaedDr. J. Jelínková
učitelka ZŠ

Foto: J. Jelínková (3x)

O to větší bylo překvapení, když se
v malém areálu sešli všichni účastníci. Na letošní Běh totiž přišlo celkem
90 lidí!!! Vybrali jsme, a na konto
výzkumu rakoviny odeslali, celkem
7100 Kč!!!
Nezbývá mi než poděkovat deváťákům, kteří mi dopoledne pomohli vyznačit trať a s fáborky obešli všechny
tři její části. Děkuji Sportovní a Sociální komisi MČ za příspěvek do kasičky v hodnotě 1000 Kč, dále Školské
a kulturní komisi, která zajistila občerstvení. To si, jako každý rok, vzala na starost paní Prokešová. Mé po-

Sportovní dětský den

Zúčastněná družstva Dolní Chabry, Třeboradice, Praha 4 – Háje
a Ďáblice bojovala jak na mistrovství světa.
Jasným vítězem se s celkovým
součtem gólů ze dvou zápasů 9:0 stalo družstvo přípravky Ďáblice. Dík

za takový úspěch patří všem, kteří se
o růst žáčků starají.
Druhou částí oslav byly hry
a soutěže příchozích dětí, o které
se na jednotlivých stanovištích starali starší žáci z fotbalového oddílu.
Dětský den opět podpořil pan Rů-

Foto: J. Myslivec (4x)

V sobotu 10. června uspořádali
fotbalový oddíl a sportovní komise
MČ Ďáblice sportovní dětský den na
fotbalovém hřišti v Kokořínské ulici. Fotbalový oddíl zoganizoval již 2.
ročník fotbalového turnaje přípravky
pod záštitou starostky naší obce.

žička hromadou sladkostí pro děti.
Díky pěknému počasí se den vydařil a děti si užily pěkného trávníku
na hřišti.
Děkuji všem, kteří k tomu
přispěli.
Jirka Myslivec
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Mateřská škola

Procházka Prahou

ně identifikujeme i v tom nejhustším
davu. Moc jsme se všichni těšili.
O další vyprávění požádáme Honzu
Diviše, aby i Vám přiblížil to, co dětem.
Medardova kápě – dvacet malých
poutníků po Praze si šlape! I takto by
se dala pozměnit stará pranostika, věštící deštivé dny. Slunečný, vpravdě letní
červnový den nám přál a nic nebránilo
tomu, ponořit se do historického centra našeho hlavního města. Tedy pardon! Ještě rozdat červené identifikační
kšiltovky. MHD nás bez problémů do-

pravila na Staré město, kde u právnické fakulty naše putování začíná .
Vysvětlit našim poutníčkům z předkreslené skizy základní znaky gotické
architektury se ukázalo jako nadmíru
lehký úkol. „Jé, kde ty okna!“ (lomený
oblouk) „Ano, Staronová synagoga“.
„A ten Golem tam spí?“ „A kde pracuje?“ „Má mobil?“
Proplétajíce se skupinkami turistů
míří náš „červený had“ ke Staroměstskému náměstí, kde nás čeká mnoho
zajímavého. Lépe se na to posilnit. Povídáme si, ukazujeme, Týnský chrám,
Dům U Zvonu, památník mistra Jana
Husa, pražský poledník (tam naši vý- (Zde chválím paní učitelky za jistou tepravu upoutá pozornost přítomných oretickou průpravu.) Děti vědí, tuší!
Ano, vycházíme na Křížovnickém
náměstí u paty gotické Staroměstské
mostecké věže, na dosah Karlova mostu. „Jé, tady to znám!“ „Jé, hrad, tam
bydlí pan prezident!“ „Jé, lodě. Labutě!“ Je to vážně síla, nádhera i pro
dospělýma. Dějiny, historie na dlani.
Hlavně neunavit poutníčky. Kdepak!
„Bruncvíka!!!“ „A tady namáčeli ty
nepoctivé řemeslníky?“ „Tady se bojovalo?“ „Proč tady nejezdějí auta?“
Konečně! Tamhle je! Bruncvík nehybně stojí v kamenné strnulosti se
lvem u nohou a se zlatým měšcem
bedlivě střeží osud českého národa.
Uf! Je čas oběda. Rozkvetlá zeleň
parků Kampy se sama nabízí. Vydechneme, spočineme.
Ještě mlýnské kolo na Čertovce
svatebčanů). Ale pospěšme! Ručička
hodin na Staroměstské radniční věži a hurá k Vltavě. Ještě že zbylo od oběse neúprosně sune k celé a je tedy nej- da, viďte kačeny?
Je toho ještě tolik k prozkoumání,
vyšší čas zaklonit čepičky a shlédnout představení Staroměstského orlo- k prolezení, ale dnes se nám čas již
je. Ještě si prohlédneme dějiště mno- naplnil. Pokorně se vracíme přes Máha staroměstských poprav (brr!) a ne- nesův most k zastávce autobusu, příúnavně postupujeme dál.
jemně utrmáceni pěkným výletem.
Proplétáme se malebnými uličkami,
Děti mají Prahu rády. Mělo to smysl.
až se ocitáme u komplexu Klementína
Moc Ti, Honzo děkujeme. Hned
a naši pozornost upoutává meteorologic- druhý den jsme zkusily kresbou tuší,
ká věž. Hurá, bude nádherně! „My chce- co jsme si zapamatovaly. Byly jsme
me Bruncvíka!“ „Uvidíme Karla IV?“ moc překvapené krásnými kresbami

dětí. Vybavily si úžasně to, co je nejvíc
zaujalo, detaily staveb, soch. Za všechny aspoň „Karlův most“ šestileté Markéty Palyzové.
Máme z výletu dodnes výborný pocit a pokud si děti v budoucnu vybaví
slovo „Gotika“ nebo kde spí „Golem“,
budeme moc rády.

Foto: D. Votrubová (2x)

Na letošního „Medarda“ jsme připravili pro předškolní děti „Procházku
Prahou“. Požádaly jsme o spolupráci
Honzu Diviše, který je registrovaným
průvodcem pro region Praha. Program
musel být připraven téměř na minutu
od prvního spoje MHD, přes odborný
výklad, záživně přizpůsobený dětem,
svačinu, oběd a opět cestu domů. Pro
šestileté děti je takový den náročný a je
lepší mít vše vymyšleno předem. Rodiče našich předškoláků vybavili děti
batůžky na celý den, nasmažili s láskou řízky a namazali rohlíky, nachystali pití, pláštěnky a vyrazili jsme. Nezbytné už jsou naše školkové červené
kšiltovky, podle kterých děti krás-

S našimi předškoláky se loučíme se
strašně těžkým srdcem a přejeme samé
jedničky, prima učitelky a spoustu milých kamarádů!
Dana Votrubová
Pavlína Markvartová
Jan Diviš

Mateřská škola na návštěvě v Perníkové chaloupce

pravily maminky. Pak už jsme měli
všichni dostatek sil a krásnou lesní cestou jsme se dostali až k hradu. Prohlédli
jsme si nádvoří, na kterém herci připravovali kulisy na divadelní představení,
kůl, u kterého pykali za své prohřešky
hříšníci. Také nádherně upravené nádvoří. A pak to přišlo. Obrovský drak,

Foto: H. Bláhová (2x)

V úterý 6. června a ve středu 14. června jela mateřská škola na výlet. Všechny děti se moc těšily a cestou pozorovaly okolní dění. Honzíka zaujalo letadlo,
jiné děti zase mávaly na koně a ovce.
A už jsme zastavovali pod hradem
Kunětická hora. Ovšem dříve než hrad
jsme pokořili svačinky, které nám při-

který hlídal hrad. Ale my jsme se ho báli
Děti si další den ve školce nakreslily
jenom trošinku. Jsme hrdinové, stejně hezký obrázek a to byla pěkná tečka za
jako bývalí hradní pánové a dámy. Pak našim výletem.
Za kolektiv učitelek Hana Bláhová
prozkoumat hradní studnu a zpět na bevedoucí učitelka
zva louku. Na řadu přišel oběd a pak
různé hry. Následovaly sportovní soutěže, závodili jsme s míči, podlézali překážky a byli jsme moc rychlí a obratní.
Však odměna byla sladká. Na závěr nás
čekala perníková chaloupka.
Pan průvodce se ukázal jako zdatný vyprávěč, ale pohádku O Jeníčkovi a Mařence nám vyprávěl trochu jinak, veseleji. Potom jsme prošli strašidelným lesem (plného strašidel, spala
tam i Šípková Růženka) a v další místnosti nás vítala ježibaba. Protože jí
bylo sedm set let, byla z toho vousatá.
Děti dostaly chutný perníček, podívaly
se, jak se dává perník do formy, jak se
vyklápí a peče. Však vůně bylo všude plno. Na nádherné vystavené perníčky jsme se mohli jen podívat. Pak
nás čekal nádherný svět skřítků a pekelná sluj s čerty karbaníky a malým
čertíkem, který raději zůstal ve své postýlce. Odměna za odvahu - další perníček a už se na nás těšil pan řidič, který nás odvezl zpět za rodiči do Prahy.
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Ďetský den
Naše školská a kulturní komise
pořádá mnoho akcí v roce. Dětský
den patří i z naší strany k těm nejoblíbenějším. Snažíme se dětičkám
zpříjemnit tento svátek sobotním dopoledním programem.
Letos ráno 3. června po mnoha
ošklivých studených dnech vysvitlo i sluníčko, a tak to nemělo chybu.
Přišlo více než 100 dětí, zpívaly, malovaly, poskakovaly v nafukovacím
hradu a plnily připravované úkoly.
Zaslouženě si všichni odnesli sladkosti a drobné dárečky. Kdo si chvil-

ku počkal, ochutnal i teplé ovocné
taštičky od firmy McDonald’s, za
které moc děkujeme.
Tak zase za rok ….
Věra Prokešová

Z historie Ďáblic

všem čtenářům
Ďáblického zpravodaje
a dětem příjemné
a co nejvíce romantické
prázdniny

přeje redakce.

Foto: P. Prokeš (3x)

Krásnou a slunnou
dovolenou

Na základě publikovaných fotografií z května 1945 se redakce mohla
– díky mimořádně vstřícnému postoji
pana Ing. Vladimíra Tomši – seznámit
s částí vzpomínek, sepsaných jeho otcem Rudolfem Tomšou v období zhruba 1990 – 1997. Jejich autentičnost
je tak přesvědčivá, že se domníváme,
že nebude ani pro širší okruh čtenářů
Zpravodaje bez zajímavosti se seznámit aspoň s některými výňatky z těchto
vzpomínek (s laskavým svolením pana
V. Tomši). První vybranou část zařadíme do 7. čísla Ďáblického zpravodaje.
Redakce

(Placená inzerce)
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Rady zahrádkářům

Dopřejme si prázdniny
sadit rané brambory, může se již těšit ze
sklizně. Sklízíme cibule, česnek, který
necháme proschnout a pak zavěšujeme
pod stříšku zahradního domku.“ A když
v zahradě a na poli bujná úroda, v zimě
bude pohoda.“ Na uvolněné zálohy ještě znovu osejeme hrášek, nízké fazole,
hlávkový salát, ředkev. Můžeme až do
poloviny července vysázet pozdní kedlubny, kapustu, zelí, květák a pór pro
podzimní sklizeň. Dále můžeme až do
poloviny srpna vysévat špenát.
Nesmíme zapomínat na obnovu jahodových záhonů. Jahodník by neměl být
starší než tři roky. Poté je dobré zakoupit
novou uznávanou odrůdu jahodníku a na
již dobře připravený záhon v srpnu vysázet. Při trvajícím suchu stále zavlažujeme. Okurky a rajčata podlíváme, zálivka na list může způsobit rozšíření plísňových chorob. Jinak aplikujeme proti plísni na okurkách a rajčatech osvědčené přípravky, nikdy ne za plného slunce, před deštěm a pod. Nejlépe pozdě
zvečera. Okurky a rajčata by se neměly
vysazovat vedle sebe ani vedle brambor.
Máme-li vinnou révu vyštipujeme zálistky, vyvazujeme letorosty, ošetřujeme
proti botrytidě a peronospoře.
Připravujeme si již skladovací prostory na ovoce. Sklepy vysíříme, vybílíme,
vyčistíme police případně přepravky na
uložení ovoce. V ovocných zahradách
většinou už od poloviny měsíce můžeme provádět letní řez mladých stromků,
vřeten, kordonů a ovocných stěn. Od-

straňují se konkurenční výhony, výhony
kolmo rostlé a rostoucí dovnitř koruny.
Podpoříme tím zbylé výhony, které tak
dostanou živiny k vývinu řádné koruny.
Peckoviny, zvláště třešně je nejvhodnější řezat těsně po sklizni. Lépe se i v létě
hojí rány. Maliník ihned po sklizni odřízneme těsně u země. Necháme jen 10–
12 nejsilnějších prutů asi tak na 1m2.
V okrasné zahrádce se věnujeme
pravidelnému odstraňování všech odkvetlých květů, čím častěji, tím bude

více nových květních poupat. Připravujeme dvouletky k výsadbě. Také vybíráme druhy trvalek, které budeme
vysazovat v pozdějším létě.
Čas prázdnin, čas volna, čas sportu a zábavy. A tak ať každý dle svého
uvážení,rozhodne se pro aktivní odpočinek či „lenošení“.
Sedlák moudrý praví: „V červenci
a srpnu mám muka,ale pak se mi bude
sypat mouka.“
Antonín Růžička

Vystoupení pěveckého sboru ZŠ
Také letos na závěr školního roku
vystoupil v sále ZŠ pěvecký sbor žáků
školy pod vedením paní učitelky Myslivcové. Dopoledne předvedl své umění spolužákům 1. stupně, odpoledne
zazpíval maminkám, babičkám, tatínkům, dědečkům i ostatní veřejnosti.
Obě vystoupení se opravdu vydařila.
Žáci společné zazpívali národní i umělé písně a každý ze sboru vystoupil
rovněž sólově. Bylo vidět, že ze zpěvu
mají opravdu radost. Za krásný zážitek, který nám sbor připravil, patří velké poděkování nejen všem dětem, ale
i jejich paní učitelce. Myslím, že jsme
všichni odcházeli s báječnou náladou
a pocitem příjemně stráveného podvečera. Ještě jednou moc děkujeme.
Milada Bulirschová
ředitelka školy

Foto: archiv

Léto vrcholí a začíná každoroční čas prázdnin. Děti se nemohly dočkat a školní účtování tak trochu přechází i na nás na všechny. Snažili jsme
se do června mnohé stihnout, ale příroda si „jede“ svou cestičkou. A právě
že červenec a srpen patří k nejteplejším
měsícům v roce, je nutné, abychom svá
království zahrad neopouštěli bez zajištění zálivky. Ano, jsou již dnes špičkové systémy automatických závlah, ale
také osobní ruční kropení milované zahrádky s časným ránem nám jistě přinese skvělý pocit a uspokojení. Ideální
lék proti stresu a zlobě. A i po náročné
dovolené a cestování by bylo moudré se
pokusit strávit alespoň pár dnů v zahradě. Určitě to přinese skvělý požitek.
Chloubou našich zahrad je bezesporu trávník.A právě ten nejvíce v červenci a srpnu trpí. Pokud pravidelně
kropíme, volíme rosící postřikovače a stále ještě přihnojujeme. Nekropíme-li pravidelně, přizpůsobíme tomuto i způsob střihání. Výška sestřihu
se pak pohybuje mezi 4 - 6cm, jinak
hrozí, že se nám trávník zcela „vypálí“ sluncem. Plánujeme-li delší pobyt
mimo domov, zkusíme se domluvit se
známými či sousedy, aby alespoň přiměřeně vaši zahrádku zalili.
Červenec je též měsícem, kdy již začínáme sklízet ovoce a zeleninu, kterou
jsme vysázeli v květnu. Máme-li přebytek ovoce, zavařujeme, děláme marmelády, nebo mrazíme. Kdo si zkusil za-

(Placená inzerce)
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Připomínky a dotazy rodičů dětí,
které navštěvují MŠ (červen 2006)
- výrobek (keramika) ke Dni matek 80 Kč,
- výlet dětí 50 Kč,
- vláček ve školce (jednorázová akce,
20 Kč/jízda),
- fotografie dětí při různých akcích
školky (karneval, besídka…), pozn.
fotografují učitelky, 8 – 9 Kč/ks,
- každý měsíc rodiče odevzdávají 1
bal. bonbonů a 1 ks kartonových papírových kapesníčků;
Dotaz: bude částka 600 Kč na konci
školního roku vyúčtována a vyúčtování zveřejněno?

2/ Školka pořádá výlet, ale nezajišťuje
jídlo (rodičům přesně určí: řízek, ovoce, sušenky…)
3/ Jde-li dítě po obědě domů, nedostane s sebou odpolední svačinu, přestože
je zaplacená.
4/ Nechodí-li dítě celý měsíc do školky, platí stále 500 Kč.
5/ Za dítě se platí za celý školní rok
500 Kč/měsíc i v případě, že dítě za-

Vyjádření k neautorizovaným
připomínkám rodičů dětí
navštěvujících MŠ

Od loňského 31. října dá se říci
úspěšně funguje projekt „Internet
pro seniory“ a proto vybízíme
další ďáblické občany – seniory, kteří mají zájem o bezplatné získání zkušeností s internetem, počítačem a dalšími
moderními informačními pomůckami, aby
se nám znovu přihlásili. Před prázdninami
došlo
k završení prvního běhu proškolování a další běh
může pokračovat ihned
a to i přes prázdniny a po nich
pokračovat až do konce roku. Vyzýváme proto všechny zájemce, nevá-

Začátkem června mi odpovědný redaktor Zpravodaje pan Kolář zaslal neautorizované připomínky rodičů dětí navštěvujících MŠ, které obdržel z Úřadu MČ
se žádostí, abych se k nim vyjádřila. Nevím, kdo a proč si stěžoval, nevím, proč
nepřišel za učitelkami ve školce nebo za
mnou. Nepokládám za důstojné, ale ani
za vhodné, řešit cokoliv prostřednictvím
Ďáblického zpravodaje, proto jen velmi
krátce. Téměř všechny uvedené připomínky byly řešeny na třídních schůzkách
v září 2005 a to včetně otázek, souvisejících s platnou legislativou. Bod 5) souvisí rovněž s platnou legislativou a byl vysvětlován rodičům při zápisu.
Blíže se na tomto místě vyjádřím pouze k příspěvku rodičů v hodnotě 600 Kč.
Příspěvek sice vybírají paní učitelky,
ovšem veškeré vybrané peníze předávají
mamince, která se uvolila vést účetnictví, související s tímto příspěvkem. Dotyčná maminka vede účetnictví velice
poctivě již několik let, vyúčtování vy-

věšuje na konci školního roku na nástěnkách všech tříd MŠ a v září předkládá
vyúčtování ke kontrole všem rodičům na
třídních schůzkách. Průběžné vyúčtování
je u dotyčné paní k nahlédnutí kdykoliv.
K ostatním připomínkám se na
tomto místě vyjadřovat nebudu. Aby
ovšem nedocházelo k dalším nedorozuměním, velmi podrobně je znovu
vysvětlím a odpovědi vyvěsím na nástěnkách všech tříd v MŠ.
Možná by, milý stěžovateli nebo
milí stěžovatelé, stačilo přijít na třídní
schůzku nebo číst nástěnky. Rozhodně by ovšem zcela nejlepším řešením
bylo, zajít při jakýchkoli problémech
přímo za učitelkami, za mnou, dotázat se prostřednictvím Rady rodičů
nebo k dotazům a připomínkám využít
schránky důvěry. Toto jednání férové
nebylo a věřte, že hodně zamrzí.
Za všechny zaměstnankyně MŠ
Milada Bulirschová,
ředitelka školy

čne navštěvovat školku až v průběhu
školního roku z důvodu nedovršení
3 let.
6/ Vyslechnuté poznámky rodičů:
děti (přestože rodiče platí – viz bod
1/) dostávají často firemní propagační
materiály nebo materiály staré (např.
ke Dni dětí rok starý časopis Sluníčko), cucavé bonbony jsou pro děti dle
zubních lékařů zcela nevhodné.

Internet pro seniory

hejte a přijďte mezi aktivní seniory,
které zajímají současné trendy a dozvíte se spoustu zajímavého.
Nabídka hodin
s možností výuky
práce s počítačem
a internetem každé úterý od 16.30
do 18.00 hodin stále trvá a je možnost
domluvit se i na jiném termínu.
Hlásit se i nadále
můžete přímo u tajemníka
úřadu MČ na čísle 602 696
393 nebo u knihovnice paní Midlochové na čísle 283 910 349.
Tajemník ÚMČ

Peníze hotově!!!
Koupím Váš byt
v této lokalitě.
Tel.: 731 618 329

(Placená inzerce)

KUŘÁCI ODVYKNETE NA 90 %!

(Placená inzerce)

Prostřednictvím Úřadu městské části
obdržela redakce Zpravodaje dále uvedené neautorizované připomínky a dotazy rodičů dětí, navštěvujících MŠ.
Připomínky jsou dle sdělení opravdu
vyslechnuté od různých rodičů metodou „jedna paní povídala“ tudíž se ani
zcela nemusí zakládat na pravdě.
Redakce
1/ Na začátku školního roku je uhrazena částka 600 Kč – údajně na výlety, dárky apod., přesto rodiče musí platit např.

Tel.: 224 214 617, 604 207 771

(Placená inzerce)

služby
☎ Kácení a řez vzrostlých stromů,
rizikové kácení stromolezeckou
technikou. Tel.: 606 527 091,
e-mail: arborista@centrum.cz
(Placená inzerce)

www.dablice.com

Zahradnické služby

(Placená inzerce)

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.

◆ 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:
Telefon:
Fax:
e-mail:

U Chaloupek 14/13, Praha 8–Ďáblice
606 848 898, 737 588 811
286 856 868
zahradytaxus@seznam.cz

(Placená inzerce)

Antonín Růžička, fa. Taxus
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