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Karneval
a kouzelník

Jsou retardéry všelék?
Poslední komplexní posouzení
stavu dopravní situace v městské
části Praha Ďáblice bylo provedeno
za přítomnosti zástupce ÚMČ a Policie ČR v roce 2000. Z něho vyplynuly změny v dopravním značení,
které byly následně realizovány.
Bohužel jen čas a praxe posoudí
dostatečnost provedených změn.
Nemůže nás proto překvapit, že se
na úřadu MČ množí požadavky občanů na další změny v řešení dopravní
situace v obci. Požadavky mají obvykle formu petice občanů, některé jsou
již svoji formulací nesrozumitelné,
některé nelze na požadovaném místě
stavebně realizovat, některé se týkají
jen úzce omezeného okruhu občanů.
Úřad MČ se všemi podrobně zabývá
a snaží se v oprávněných případech
návrh „služebním postupem“ vyřídit.
Co je pro většinu návrhů společné
je požadavek na instalaci retardérů.
Přitom je třeba mít na zřeteli, že ke
zpomalení dopravy existuje řada dalších dopravních značek. Navíc si málokdo uvědomuje, že retardéry, neboli nájezdové příčné prahy mají mnoho
negativních důsledků. Nejsou to jen
rázy, které při jejich přejezdu vznikají
a které mívají za následek až popraskané potrubí vody či plynu uložené v
zemi v místě retardéru, ale i nárůst
emisí výfukových plynů, které při
přeřazení na nižší rychlostní stupeň
u vozidel a pomalejší jízdě jsou produkovány. Ani hluk při přejíždění,
zvláště u nákladních automobilů není
zanedbatelný.
Je proto pochopitelné, že vyjádření
Policie ČR k jejich instalaci je i na
místních komunikacích většinou negativní, s výjimkou jejich umístění v
lokalitách,
označených
značkou
„obytná zona“ (§ 65 vyhl. FMV
č.99/89Sb.). Je proto třeba při návrhů
změn v dopravě postupovat uvážlivě
v souladu s § 78 zákona č. 361/2000
Sb. O provozu na pozemních komunikacích, který stanoví, že „dopravní
značky, světelné a akustické signály
a zařízení pro provozní informace se
smějí užívat jen v takovém rozsahu
a takovým způsobem, jak to nezbytně
vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo důležitý veřejný zájem.“.
Pro informovanost občanů chci
uvést, které změny v dopravě (kromě
stavebních úprav komunikací – viz
článek Slovo starostky ve Zpravodaji
č. 1) lze v Ďáblicích očekávat:
➢ Křižovatka Ďáblická – Kostelecká;
z prostorových důvodů nelze řešit
kruhovým objezdem, proto je na odboru dopravy MHMP požadováno
zařazení do plánu výstavby instalace
světelného signalizačního zařízení,

➢ výjezd z dálnice Cínovecká na ul.
Kosteleckou u čerpadla OMV.
Omezený výhled zleva bude řešen
sejmutím svodidel,
➢ úprava zákazu vjezdu nákladních
automobilů skládky ASA s.r.o. na
ul. Ďáblické směrem od „akcízu“;
oprava špatně formulovaného textu
na dodatkové tabulce u značky zákaz vjezdu nákladních automobilů,
➢ přisvícení značených přechodů na
frekventovaných
komunikacích
(především Ďáblická – Kostelecká
a Ďáblická – Kokořínská),
➢ instalace parabolického zrcadla na
křižovatce ulic Kostelecká-Chřibská (omezený výhled zleva),
➢ umístění nájezdového příčného
prahu na Koníčkově nám. (obytná
zóna) k omezení průjezdu automobilů od VEGA-COMu směrem na
ulici Říjnovou a Hřenskou (nebezpečí úrazu hrajících si dětí).
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Na otázku proč čekáme obvykle jasnou odpověď. Na dnešní otázku proč,
kterou už přede mnou vyslovili tisíce
jiných, se ale vyčerpávající odpovědi
nikdy nedočkáme. A kdybychom přeci,
nebude nám k ničemu. Lidi nezmění.
Ptám se dnes, proč lidé ničí veřejný
či soukromý majetek. Co je k tomu
vede, jaké pocity, nutkání, potřeby...?
Asi ty nejhlouběji zakořeněné, zděděné po primitivních předcích. Ale možná také potřeby soudobé, moderní,
specifické pro člověka moudrého.
Člověka, který má všeho dostatek až
na lásku, radost a štěstí. Nebo že by
třeba ztráta strachu z represí a zákonů, z trestů a soudů?
Jak už jsem řekl, odpověď nám
možná dá mnoho odborníků, lékařů
lidské duše, ale my potřebujeme více.
Vandaly lidská společnost asi nikdy
nevyhubí, na jejich výchovu bude poVážení občané, rádi uvítáme vaše třeba nekonečná práce a desítky let
návrhy na zlepšení dopravy v Ďábli- přeměny společnosti.
Vandaly máme i mezi sebou,
cích. Věříme, že budou oprávněné
v Ďáblicích. Podívejte se třeba na bua věcné.
Ing. Jaroslav Černý, zást. starosty doucí náměstí, kde do dálky zeje zde-

vastovaná telefonní skříň (další je přímo proti Úřadu MČ – z ní naštěstí
zmizely dlouho čitelné hanlivé básničky), polozbořený plynový sloupek
s urvanými dvířky (další sloupky mají
dvířka alespoň zprohýbaná). Jinde si
netrpělivý zahrádkář pomohl a vysypal několik koleček shnilých jablek,
hromady větví, tašky s plastovými
lahvemi. Našli bychom takových zákoutí víc než dost.
Jedinou nadějí pro naši obec
(i zem) je zájem lidí o veřejné věci.
Jejich život by neměl končit brankou
na vlastní pozemek. Dívejme se kolem sebe otevřenýma očima. Každý
vandal má tvář a jméno, každý se dá
přeučit a nebo v nejhorším potrestat.
Nebo nám snad jsou osudy naší obce
(země) lhostejné?
-mat-

3 OTÁZKY PRO...

Dan uši Še včík o vou,
star ostku Ďáb lic

■ Budoucí náměstí, bývalá Prefa, zarůstá býlím.
Stalo se oblíbeným místem místní mládeže, která tam
jezdí na skateboardu, kouří, demoluje dopravní značky a prolézá ruinu bývalé cihelny, která není ani oplocená ani jinak zajištěná. Pokud by se dětem něco stalo,
nesla by odpovědnost radnice? Komu patří cihelna?
Uvažuje se o nějakém řešení v dohledné době?
Ďáblické náměstí – respektive představa o něm – prošlo
několika změnami. Nyní již víme, že se zcela upustilo od
výstavby vysokých a hmotných budov. Vyjma hmotnější
stavby domu s pečovatelskou službou, na místě kina, by
zde měly stát viladomy se třemi nadzemními podlažími,
případně s mansardami.
I pec s komínem prošla několika pokusy „co s ní ?“ Bohužel však se nepodařilo změnit názor památkářů, a to
přes naše kladná stanoviska k některým projektům.
V současné době probíhají jednání o dalším návrhu. Pec
má i nadále statut kulturní památky a je i nadále naším
majetkem. Domníváme se, že plot není pro případné vetřelce žádnou překážkou. V dohledné době bude objekt
opatřen tabulkou „Vstup na vlastní nebezpečí“.
Vandalismus dětí lze při přistižení viníka strážníkem
potrestat i postihem rodičů, kteří mnohdy možná ani nevědí jak a kde tráví dítě svůj volný čas.
■ Již 4 měsíce spravuje obec nové zastupitelstvo,
zvolené v listopadových komunálních volbách. Vyrovnané počty zastupitelů z obou kandidátských sdružení,
doplněné o jednoho komunistického zastupitele evidentně některým spoluobčanům „nevoní“. Rada MČ

Ďáblice se však skládá dokonce ze 4 zástupců sdružení
Ďáblice občanům, zatímco vy v Radě zastupujete druhou stranu sama. Jak se vám spolupracuje s novými
kolegy? Máte problémy dospět ke společnému rozhodnutí, nebo na radnici panuje přátelský, tvůrčí duch?
V minulých volebních obdobích bylo zastupitelstvo naší
městské části též složeno převážně z nezávislých kandidátů
a se zástupci KSČM v menšině. Pracovalo ale jako jeden
tým, kterému šlo o společnou věc. Po posledních komunálních volbách se však ukazuje, že stačí jen pár podivných
manévrů s míněním občanů a obec je rozdělena na dva tábory. Věřím, že důsledky takovéto kampaně pominou a zastupitelstvo bude pracovat konstruktivně a ne naopak.
V radě se, i přes některé odlišné názory k té které záležitosti a třeba i po delší diskusi, snažíme věci řešit objektivně a tudíž správně.
■ Jaká je spolupráce se Základní a mateřskou školou pod vedením nové ředitelky Milady Bulirschové?
Vyplnila paní Bulirschová představu, s jakou ji zastupitelstvo do funkce vybralo?
Nová paní ředitelka se dle mého názoru úspěšně srovnala s novým prostředím i s rolí ředitelky ZŠ a MŠ.
V každém případě je její snahou pokračovat a ještě více
rozvinout naše představy o škole, která není jen místem
pro výuku dětí, ale i místem mnohých dalších aktivit dětí
a ďáblické veřejnosti.
Za těch pár měsíců jejího působení zde nám dala jasně
najevo, že školou začala žít a že jí to dělá radost. A nám též.
Ptala se Tereza Adámková
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Setkání v kině a u hasi Pracovní zasedání
zastupitelstva 18. února mělo netradiční charakter. Zájemci si nejprve mohli prohlédnout interiér bývalého kina. Mnozí byli jistě překvapeni, jak rozlehlý při pohledu zevnitř je to
prostor a jak zachovalý – přes
mnoho nezvaných návštěv a roky
nepoužívání – doposud je. Je velkou škodou, že se pro kino po revoluci nenašlo využití a že bude
postupně zbořeno. Alespoň na
nejbližší dobu se využití našlo –
bude sloužit jako zázemí firmě,

stavící bytový dům v prostorách předvedli svou techniku – požární vozy. I na těch byly vidět stovky hodin
bývalého Energovodu.

Musím říci, že když se mi dostalo do ruky první číslo „nového“
Zpravodaje, zamýšlela jsem se
hodně a dlouho. Překvapilo mě, že
si nově zvolení zastupitelé zvolili
ke svému „představení veřejnosti“
zrovna takovou cestu. Stížnosti na
množství práce, kterou je radnice
zaměstnává, málo času na rodinu,
žádný čas na nic jiného, vše ale dělají dobrovolně a téměř zadarmo –
učinění mučedníci. Ale budiž, volby jsou volby a tak už jim asi nic
jiného nezbude, ať se jim to líbí
nebo ne.
Daleko víc mě ovšem překvapilo
„Zamyšlení“ tajemného „-mat-“.
Srovnání Ďáblic s parlamentem bylo
snad trochu přehnané. Tvrdit, že
v naší obci, kde bylo do Zastupitelstva MČ zvoleno 14 nezávislých kan-

didátů a jeden zástupce KSČM, „budou o stěžejních věcech rozhodovat
komunisté“ mi přijde poněkud nadnesené. Přeci jen, volba v Ďáblicích
podle mého není věcí zas až tak politickou – vždyť téměř každého kandidáta dobře známe. Ten chodil s někým do školy, jiný bydlí ve stejné
ulici, třetího potkáváte denně na cestě
do práce, čtvrtý vedle vás sedí na rodičovských schůzkách. Občané se
rozhodují spíš podle osobních sympatií než podle politických kvalit toho
kterého kandidáta. Nejinak tomu asi
bude i v zastupitelstvu – když jsem
před volbami pročítala volební programy obou nezávislých sdružení,
přišlo mi, že obě usilují do budoucnosti v podstatě o totéž a popravdě
(byť nejsem příznivcem KSČM) pochybuji, že by ďábličtí komunisté

Po prohlídce kina jsme se přesunuli
do místní Požární zbrojnice. Zde nám
zástupci Sboru dobrovolných hasičů
ukázali veškeré prostory, ve kterých
pracují nebo – po rekonstrukci – budou svou činnost vykonávat. Za poměrně krátkou dobu, kdy se do Ďáblic
přestěhovali z Čakovic, odvedli ve
zdevastovaných prostorách zbrojnice
pořádný kus práce. Na videofilmu
jsme totiž mohli vidět, jak prostory
vypadaly před jejich příchodem.
V garážích nám hasiči s pýchou

práce celého sboru nadšených dobrovolníků. A všechna auta jsou dnes
připravena – stejně jako dobře vycvičení hasiči – vyrazit do boje s ohněm.
Již několikrát svou akceschopnost
předvedli, již několikrát ukázali, že se
mohou srovnávat s profesionály s jiných sborů. Popřejme našim hasičům
hodně zdraví a štěstí a jen jedno jim
přát nemůžeme – hodně požárů v naší
obci či v obcích okolních. A kdyby
přeci jen nějaký propukl, pak se na ně
můžeme spolehnout.
-mat-

POZNÁMKY K MINULÉMU ZPRAVODAJI

Zprá va z jednání Rad y
MČ Praha Ďáb lice
V letošním roce zatím proběhlo pětkrát jednání Rady MČ Praha Ďáblice. Pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body
z programů jednání rad, které byly projednány a s jakým výsledkem.
1. Souhlasné stanovisko s připojením na komunikaci areálu firmy
„Cmíral“ připravovaného k výstavbě
v prostoru mezi „akcízem“ a novým
hřbitovem.
2. Souhlas se jmenováním Ing.
Václava Valtra do funkce vedoucího
finančního odboru Úřadu MČ Praha –
Ďáblice.
3. Doporučení ponechat příspěvek
na vyvážení domovního odpadu za letošní rok ve stejné výši, jako tomu bylo v roce 2001, a to 45 %, nejméně
však 500 Kč za jednu smlouvu uzavřenou s Hl. m. Prahou.
4. Postoupila k vyřízení odboru dopravy, k posouzení DPI a na vědomí
TSK žádost občanů o umístění zpomalovacího pásu v ul. Ďáblická.
5. Souhlas s poskytnutím finančního daru hvězdárně Ďáblice, ve výši
15.000 Kč.
6. Souhlas s rozdělením kompetencí uvolněných funkcionářů a pověření
zástupce starostky zabezpečováním
úkolů v samostatné působnosti v oblasti školství, výstavby v MČ, životního prostředí, veřejných zakázek malého rozsahu a participace na sestavování a kontrole čerpání rozpočtu.
7. Souhlas s návrhem dodatku č. 2
ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ U Parkánu 17/11, kterým

se převádí majetek ve výši
108.112,20 Kč z MČ Praha Ďáblice
do majetku organizace.
8. Souhlas s pověřením Ing. J. Černého a Ing. M. Křížka zastupováním
MČ při územním řízení ve volebním
období 2003 – 2006.
9. Souhlas se zprávou k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha –
Ďáblice.
10. Souhlas se zprávou o finančním
vypořádání roku 2002 (vyvěšen na
Úřední desce MČ)
11. Souhlas s návrhem rozpočtu na
rok 2003 (vyvěšen na Úřední desce
MČ).
12. Dvakrát souhlas s návrhem na
změnu územního plánu, který řeší nové funkční využití pozemků v k. ú.
Ďáblice.
13. Souhlas s dodatkem č. 7 ke
smlouvě s firmou A.S.A., týkajícím
se nových podmínek převzetí a odstranění dohodnutých druhů odpadů.
14. Souhlas s poskytnutím finančního daru TJ Ďáblice ve výši 50.000 Kč.
15. Souhlas s návrhem odměn členů Zastupitelstva dle novelizace vládního nařízení 37/2003 Sb. s účinností
od 1. 1. 2003.
16. Souhlas s darem poskytnutým
MČ firmou A.S.A.
Zpracoval tajemník ÚMČ

chtěli něco jiného. Všichni přece
v Ďáblicích žijeme a chceme, aby se
nám tu žilo co nejlépe.
Vrátím se ještě k té paralele parlament – Ďáblice. Přeci jen měl pisatel
asi trochu pravdu. Soudě podle minulého čísla Zpravodaje se snad
Ďáblice parlamentu trochu podobají.
Bohužel mám takový pocit, že ale
jedině v tom, že místo konstruktivní
diskuse o lepších zítřcích, tolerance
a snahy něco zlepšit, se někteří naši
zastupitelé nechali inspirovat parlamentními intrikami, pliváním špíny,
mediálním očerňováním druhé strany a snahy svést vlastní neúspěch na
komunisty.

Nezávidím panu Churáčkovi jeho
pozici. Rozhodne-li v budoucnosti ve
prospěch jedné strany, bude to vždycky špatně. A rozhodne-li ve prospěch
strany druhé, nebude se o tom mluvit,
protože by se muselo přiznat, že ji
podporují komunisté.
Tak tedy – hodně štěstí.
Tereza Adámková
(Z redakce: podle sdělení RNDr.
Martina Smrčka je značka -mat- jeho dlouholetou novinářskou značkou.)

Z HISTORIE

Jména pomístná
v Ďáb licíc h a ok olí

U vrbiček „Na nemravné“

U topolů

Bývalé louky po melioraci změněné na pole. Uprostřed louky pod vrbami malý, ale stálý pramen s dobrou
(v posvěti léčivou) vodou. Pramen
i v suchých letech se stálým vodním
zdrojem. Od nepaměti „U vrbiček“.
V minulém století tam býval kámen
s otvorem do studánky, meliorací byl
bohužel zrušen.

Orientační stromořadí topolů (pyram)
ztužovalo těleso silnice do Čakovic. Silnicí protéká potok k Červenému mlýnu.
Řada těchto topolů byla zakreslena
v katastrální mapě. Postupně ubývají.

Španělský křížek
Byl postaven po odchodu Švédů po
třicetileté válce a v roce 1918 byl
zbořen.
M. Wimmer

Z KOMISÍ

Ze spor tovní k omise
V novém volebním období má komise tyto členy: Jiří Myslivec - předseda (stolní tenis), Vlasta Vaňková
(cvičení), Jiří Čejka (hokej), Josef
Karásek a Zdeněk Šedivý (kopaná),
Jiljí Kubec (tenis). Členové komise
jsou aktivními a organizačními články
uvedených sportovních činností.
Možnosti
sportovního
využití
v Ďáblicích jsou asi přiměřené velikosti obce. Pro oživení uvádím stručný přehled: fotbal a tenis na hřišti
v Kokořínské, minifotbal u školy, hokej lední, in-line a nohejbal na hřišti
u Prefy, stolní tenis pro žáky ZŠ v tělocvičně a pro všechny občany
v Obecním domě v době otevření klubu, cvičení pro ženy, muže i děti
v Obecním domě, squash v tělocvičně
v Kokořínské, odbíjená v tělocvičně
ZŠ. Dobré podmínky pro cyklistiku,
běhání a chození vyplývají z výhodné

polohy Ďáblic. Sportovní komise uvítá a podpoří i další sportovní aktivity.

Stručný plán práce:
➪ velikonoční a vánoční turnaj žáků
a dospělých ve stolním tenise,
➪ jarní a podzimí turnaj žáků ve squashi,
➪ prázdninová školička, turnaj žáků
a dospělých v tenise,
➪ sportovní den dětí,
➪ turnaj mládeže v in-line hokeji
a v nohejbale (bude-li zájem),
➪ trvalá spolupráce s TJ,
➪ péče o stávající a příprava nových
sportovišť.
Ing. Jiří Myslivec

Pozvánka na turnaj:
Velikonoční turnaj ve stolním tenise
v tělocvičně ZŠ
Datum: 6. dubna 2003
Začátek: 9 hodin žáci, 13 hodin dospělí
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Z KOMISÍ

Z k omise výsta vb y a investic
Složení komise: Martin Křížek
(předseda), J. Vladař, J. Zemánek,
K. Kučera, V. Mašika
Tato nová komise vznikla z potřeby
větší koordinovanosti a systémových
řešení při investiční výstavbě, ale
i plánování a rozvoji obce. Mezi hlavní náplně patří: 1. Komise navrhuje
a předkládá pro projednání v radě ve
spolupráci se stavebním úřadem otázky výstavby MČ. 2. Komise projednává a dává připomínky k předloženým
projektům z hlediska koncepce výstavby. 3. Komise zpracovává odborné
podklady pro práci vedení ÚMČ a volených orgánů, vyjadřuje se k investiční výstavbě prováděnou MČ včetně

projektové dokumentace a k finančním
nákladům stavebních prací, které realizuje MČ. 4. Komise kontroluje provádění realizací prací a to včetně prací
projekčních. 5. Komise odpovídá za
vyřizování připomínek, podnětů a stížností občanů k stavebním činnostem.

V současné době komise
řeší především následující:
◆ při kontrole projektové dokumentace z března loňského roku bylo zjištěno, že navrhovaná výstavba
firmy Ekospol „Nové Ďáblice II„
v oblasti za naším hřbitovem byla
nedostatečně řešena s ohledem na likvidaci srážkových vod. Komise sta-

vebníkovi navrhla alternativní řešení, které by nezhoršovalo již tak kritickou situaci v spodní části Ďáblic
a oblasti „Na Blatech“. Jednání i nadále pokračují.
◆ započatou kontrolou předloženého požadavku na navýšení ceny bylo
komisí zjištěno, že vícenáklady za
stavební práce v rámci stavby (prodloužení ulice Konětopské) neodpovídají skutečnosti a jednotlivé položky
jsou několikanásobně nadhodnoceny
(např. místo 103 bm zemnícího pásku
veřejného osvětlení je požadováno
983 bm, přičemž cenový rozdíl u této
jediné položky činí cca 50 000 Kč. tj.
téměř desetinu celého nárůstu ceny).

Po provedení celkové kontroly vás
budeme informovat.
◆ reklamaci u firmy Ekospol týkající se nekvalitního uvedení do
původního stavu komunikace Kokořínské ul. v úseku napojení nově
budovaných sítí do našich stávajích
inženýrských sítí z léta 2002.
◆ soubor reklamací s firmou
Sapros vztahujících se k přístavbě
Základní školy.
◆ komise se snaží prosadit soubor
systémových opatření pro výběr
dodavatelů projektových prací, inženýringu i vlastní realizace pro připravované budoucí akce (např. II. etapa
rekonstrukce mateřské školy).
Ing. Martin Křížek

Diakonie – pámbíčkáři, nebo nenahraditelní pomocníci?

Paní Nedvědová má šestnáctiletou
dceru Alenku, která se narodila s mentálním a tělesným postižením, způsobeným
dětskou mozkovou obrnou. Přes svůj
věk je Alenka zcela nesamostatná, nedokáže chodit, musí o ní být pečováno jako
o batole. Vyžaduje 24ti hodinovou péči.
Je milá a hodná. Kromě ní má paní Nedvědová ještě jednu zcela zdravou dceru.
■ Jak vám konkrétně pomáhá Diakonie v péči o Alenku?
S Diakonií spolupracuji již asi 5 let.
Zajišťují pro mě pečovatelky, které hlídají Alenku, když potřebuji. Někdy je
to jen na pár hodin, jindy třeba na celý
den, ale každý týden minimálně jednou.
Střídá se u mě několik stálých pečovatelek, na které je Alenka zvyklá. Já pak
mám možnost vyřídit si co potřebuji,
zajít nakoupit, dojít si k lékaři, nebo
v podstatě cokoliv, co je potřeba. Kdybych neměla pečovatelku, nemohla
bych se hnout z domu. Rodiče už bohužel nemám a Alenka potřebuje stálou
péči. Je nutné ji hlídat, přebalovat, nakrmit a podat jí léky. To všechno pečovatelky zvládají výborně.

v kontaktu s ostatními dětmi, protože
okamžitě onemocní. Kromě toho jí je
samozřejmě daleko lépe v domácím
prostředí, což ale myslím platí nejen pro
postižené, ale i pro mnoho seniorů,
o které se Diakonie stará. Stacionáře
však mají i jiná úskalí – například je
nutné tam dítě denně vozit a přivážet ho
zpět. Stacionářů je v Praze jen několik
a všechny jsou daleko. I kdybych jezdila autem, strávila bych na cestách půl
dne. Vím, že se uvažovalo o výstavbě
domu s pečovatelskou službou v Ďáblicích. Byla bych ráda, kdyby v rámci
jeho výstavby bylo vybudováno i chráněné bydlení pro postižené. Bylo by to

blízko a v okamžiku, kdy Alenka vyroste natolik, že už nebudu schopna ji
sama zvládnout, by mi to nabízelo možnost ji umístit do takového chráněného
bytu pod dohled zkušených pečovatelek
a přitom ji mít nablízku. Zatím jsem ale
vděčná za Diakonii, protože znám situaci v jiných městech a částech Prahy,
kde podobná organizace neexistuje
a maminky postižených dětí jsou pak
závislé jen na vlastních silách a sporadické pomoci okolí. Chtěla bych ještě
jednou poděkovat všem, kteří pro Diakonii pracují za jejich neocenitelnou
a často asi také neoceněnou laskavost.
Tereza Adámková

REDAKČNÍ SDĚLENÍ
■ Jak to bylo před tím, než u nás začala Diakonie fungovat. Jsou v Praze
ještě jiné podobné organizace?
Je to těžké. V okolí žádná podobná
organizace nefunguje. Zkoušela jsem
využívat Pečovatelskou službu, ale na
mou žádost mi odpověděli, že pokud si
seženu pečovatelku, klidně to zaplatí,
ale že nemají lidi, aby mi někoho přidělili. Pak jsme také spolupracovali s organizací Auxilia, kde jsem ale neměla
možnost volby. Prostě mi řekli kdy a na
jak dlouho mi pošlou pečovatelku a já
jsem se musela přizpůsobit. Ti nakonec
ale přestali poskytovat služby z důvodu
nedostatku financí. Zkoušela jsem také
klasické agentury na hlídání dětí, ale jejich ceny, ještě s příplatkem za postižené dítě, byly naprosto neúnosné.
■ Jak je to s Diakonií po finanční
stránce? Platíte za pečovatelské služby?
U Diakonie se platí 60 Kč/hod. Když
jsem ale požádala o jejich služby, nabídla mi Diakonie, že za mě podá žádost o grant u organizace „Pomozte dětem“. Jen jsem podepsala příslušné papíry a Diakonie za mě vše potřebné vyřídila a grant jsem dostala, takže za
pečovatelskou službu poskytovanou
Diakonií neplatím nic.
■ Existují různé stacionáře a ústavy, kde se o postižené děti starají odborníci. Uvažovala jste někdy o umístění Alenky do podobného zařízení?
Alenka je kromě postižení také astmatička a alergička, takže nemůže být

Po kritickém zhodnocení 1. čísla nového ročníku Ďáblického
zpravodaje rozhodlo zastupitelstvo naší městské části na svém
veřejném zasedání 13. března
2003 jmenovat dosud chybějící
redakční radu a to v tomto složení: Ing Jan Kolář, CSc – šéfredaktor, RNDr Martin Smrček –
vedoucí rubrik, Tereza Adámková – reportérka, Michal Beran –
technické a grafické zpracování
časopisu (zlom), Vlastimil Fouček – tajemník a konzultant za
Úřad městské části.
Místní samospráva v této souvislosti pokládá za nezbytné vydávat
Zpravodaj jako orgán celého zastupitelstva, jehož stránky nemají být

přednostně určeny pro prezentaci
dílčích problémů a otázek, jež teprve mají být projednávány v samosprávných orgánech – ve výborech,
komisích, v radě či konečně až v samotném zastupitelstvu. Posláním
Ďáblického zpravodaje nemůže být
znepokojovat či rozdělovat naši
obec, ale naopak ji objektivními netendenčními informacemi získávat
pro podporu kroků a rozhodnutí zastupitelstva, usilujících o náš společný spokojený a klidný život v Ďáblicích. Je pochopitelné, že současně
chceme nadále zachovat – a dle potřeby dále rozšiřovat – tematický
obsah Zpravodaje a rozsah jeho stálých či občasných rubrik.
Jan Kolář

Zahradnické služby
Antonín Růžička, ta. Taxus
Jaro 2003: výhodné ceny na prořez a kácení ovocných stromů
a okrasných stromů, výškové práce
◆ zakládání a údržba zahrad a parků
◆ drobné stavební a zemní práce
◆ výsadba stromů a keřů
◆ návrhy a projekty sadových úprav
◆ výškové práce, kácení a průklest stromů
◆ komplexní smluvní údržba
◆ poradenská činnost
◆ aranžování interiérů (suché a živé rostliny)

Sídlo firmy: Stará Boleslav, 5. května 367
Provozovna: Praha 8 - Ďáblice
Telefon 606 848 898, 737 588 811, fax 286 856 868

(Inzerce)

Nedávno jsem se doslechla takový podivný názor,
který údajně koluje po
Ďáblicích. Někteří lidé si
myslí, že Diakonie je v obci zbytečná,
že jsou to „pámbíčkáři“, a že by je tedy obce neměla nadále podporovat.
Překvapilo mě, že v 21. století, ve
svobodném státě, žijí lidé, kteří si
troufnou veřejně vyslovit tak netolerantní názor, nehledě na to, že si to
snad dokonce i myslí.
Abych ďáblické veřejnosti přiblížila
činnost Diakonie, zašla jsem do rodiny
jedné jejich klientky, aby mi prozradila
svůj pohled na věc. Paní Nedvědová,
maminka tělesně i mentálně postižené
dcery, mi dala do ruky dopis, který
chtěla nechat uveřejnit ve Zpravodaji,
kdyby se na článek nedostalo. Dovolte
mi z něj na úvod odcitovat několik vět:
...Ráda bych touto cestou poděkovala
vedení i všem pečovatelkám Diakonie
za obětavou a neocenitelnou pomoc při
péči o mou invalidní dceru i za velmi
lidský přístup, mnohdy překračující rámec jejich povinností...
...Práce Diakonie a jejich pomoc je
velmi
prospěšná,
nenahraditelná
a v současnosti bohužel i ojedinělá.
Myslím si, že by měla být oceněna nejen
těmi, kdo jejich služeb využívají, ale
i ostatními spoluobčany, protože lidského a obětavého přístupu k druhým není
nikdy dost...“
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KULTURNÍ AKCE

Karne v al znovu žije!
Už nejen Rio de Janeiro a Benátky, ale i Ďáblice mají svůj karneval. Po letech půstu se hrstka nadšenců ze školské a kulturní komise pokusila navázat na dávnou tradici. Škola dala k dispozici
kulturní sál i s přilehlými prostorami, a tak už bylo zapotřebí „jen“
obstarat a nainstalovat výzdobu, zakoupit ceny, připravit a secvičit
moderátorské výstupy a průběh soutěží, nachystat plakáty, zajistit
propagaci v rozhlase a ve zpravodaji... Dokonce se díky firmě Douwe Egberts a osobnímu nasazení jednoho z tatínků podařilo zajistit
automat na kávu a kakao, který měl po celou dobu karnevalu bezplatně poskytovat občerstvení každému zájemci.
Navzdory tomu snad nikdo neodcházel zklamaný. Každý měl možnost
účastnit se některé ze soutěží, a komu
ani to nevyšlo, dostal na konci malou
cenu útěchy. Vzduchem létaly balónky a barevné konfety, linula se hudba
a ze všech stran zaznívaly úryvky přátelských rozhovorů. Myslím, že karneval se povedl. A věřím, že nebyl
poslední.
Lea Smrčková,
školská a kulturní komise

Foto: Martin Smrček (12x)

V poledne 22. února bylo všechno
připraveno a ve vzduchu visela otázka: Stála všechna ta námaha za to?
Přijde vůbec někdo? Naštěstí obavy
se nevyplnily. Již půl hodiny před
avizovaným začátkem (ve tř) se začaly trousit první masky, většinou s početným doprovodem maminek, tatínků, babiček a dědečků. Za chvíli sál
doslova praskal ve švech. Vždyť konečný počet návštěvníků se blížil ke
třem stovkám! Nekonečný proud malých indiánů, princezen, kouzelníků,
čarodějnic a spousty dalších masek
zaplavil tanečních masek, zatímco doprovod se rozesadil na připravených
židlích po jeho obvodu i v přilehlých
prostorách. A pak už se tančilo, soutěžilo, ba i na vyhlašování nejlepších
masek došlo. Kvůli zajištění co největší objektivnosti hlasovala nejen
odborná porota, ale i sami diváci. Bohužel všichni vyhrát nemohli, a tak
potají ukápla i nějaká ta slzička. Pochopitelně spravedlivé to nebylo ani
být nemohlo. Vždyť překrásné byly
všechny masky!

Za zdárný průběh karnevalu zaslouží
poděkování:
Věra Prokešová - hlavní organizátorka akce
Zdena Tačovská a pan Diviš - klauni a moderátoři
manželé Kostovi - zajištění bezplatného kávového a kakaového občerstvení
Jaroslava Tymichová - organizace
soutěží
Milada Bulirschová, Viktor Černohorský, Lea Smrčková - organizační
práce

BŘEZEN 2003 ◆ ĎÁBLICKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 5

KULTURNÍ AKCE
Na ztemnělém pódiu se vynořil elegantně oblečený mladý muž,
patřící spíše do plesu v opeře než na pódium naší školy. Přešel ze
jedné strany na druhou a zpod kabátu vysunul ruku, pak druhou,
třetí, čtvrtou... Sál nabitý k prasknutím ani nedutal.
Asi nejzábavnější – tedy pro ďáblické návštěvníky -– byla ta část, kdy
kouzelník spolupracoval s diváky,
hlavně dětmi. Pozval si jich k sobě
celou řadu a přesvědčoval je, že na
kouzlech vlastně nic není. Ukázal,
k čemu všemu je kouzelníkovi klobouk, boty, sako. Jeden chlapec dokonce pod jeho vedením předváděl
celou sérii špičkových triků (pravdou
je, že ze saka, které měl chlapec oblečené - čněly kouzelníkovi ruce, jak
vidíte na obrázcích).

Kouz elník
v Ďáb licíc h

Po chvilce napětí ruce zmizely
a objevily se nohy. Nejprve si muž
vykračoval na třech nohách, po chvíli
na čtyřech. Podupával, pochodoval.
Strhující vystoupení dvojice kouzelníků New Absolon začalo. Viděli jsme
objevení ženy v prosklené bedně, ale
také její schopnost obléci si pánské
samo, přestože byla svázána, kouzla
s kartami, kroužky, provazy.

Vystoupení skončilo diskusí, na
kouzelníka přišla řada záludných otázek. Na ty, týkající se pozadí kouzel,
pochopitelně odpovědět nemohl.
Vždyť co by to bylo za kouzlo, kdybychom věděli, jak se dělá. Ale dozvěděli jsme se třeba, že kouzlit začal
jako kluk, protože i jeho otec byl kouzelníkem a že se nechal jednou přesvědčit k riskantnímu podniku. Vysoko na severu u souostroví Špicberky,
v místě, kde ještě nikdy nikdo nekouzlil, se nechal svázat řetězy a shodit do ledového moře. Studená voda
ovšem způsobila, že místo dvaceti

vteřin se z okovů dostával minutu
a málem se utopil. Byl nakonec rád,
že celý trik přežil.
Večer s kouzelníkem a jeho pomocnicí, který se uskutečnil v sále
školy ve středu 26. února 2003, předčil všechna očekávání více než 120
diváků. Profesionální dvojice, bavící
jinak cestující na velkých zámořských
lodích po celém světě, by se do Ďáblic mohla ještě někdy vrátit. Kdo nepřišel, prohloupil.
Na vystoupení se bavil a fotografoval Martin Smrček
Za zajištění vystoupení patří dík
hlavně paní starostce D. Ševčíkové, za
sponzorskou podporu firmě A. S. A.
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MŮŽEME SE POCHLUBIT
Před pár dny jsem hned po ránu musel za dětmi do školy. Do zahájení vyučování zbýval čtvrthodinka, a tak jsem
tiše vstoupil do třídy a rozhlédl se. První
ranní paprsky si prořezávaly cestu velký
okny a odhalily mně krásu po stěnách.
Nádherné kresby, koláže a další výtvarná díla z rukou našich dětí. Vkusný nábytek, moderní lavice a židle, katedra,

tabule. Není to jen tahle třída? Co ostatní? Dětský křik mě přilákal do dalších
tříd prvního stupně, jen jsem dveřmi nakoukl... I tady na mě dýchla hezká atmosféra, slyšel jsem smích žáků čekajících na první zvonění.
Potichu jsem vystoupal o patro výše
a vstoupil na práh tělocvičny, v té době
ztichlé, ale připravené na první nápor

sportovců. Bude toho mít dnes hodně,
vždyť kolik se v ní vystřídá do večera
tříd a sportuchtivých lidí!
Výtahem ve škole nejezdím, ale dnes
jsme musel. Dolů. To není takový přečin
proti zdraví a chtěl jsme si to alespoň jednou zkusit.Vždyť kolik škol má výtah?
V přízemí jsem se zastavil v jídelně,
zatím také opuštěné, ale připravující se

Z KOMISÍ

Šk olská a kulturní k omise
Co bylo, co se chystá
1. Setkali jsme se s vizážistkou paní Divišovou a povídali si o správném líčení
a oblékání (4. 3.)
2. Zahajujeme pravidelné promítání filmů ve škole - každé sudé úterý od 19 hodin (další filmy: 1. 4. – Amélie z Montmartru, 15. 4. – Jak na věc)
3. Francouzský a světový šanson při klavíru - Marta Balejová (zpěv) a Jiří Hošek (klavír). 26. 3. 2003 od 18 hodin va ZŠ Ďáblice
4. Numerologie. Přednáší paní Knoblochová. 8. 4. v 18 hodin.
Věra Prokešová, ŠKK

Zveme vás

Deník Bridget
Jonesové

Přijďte si poslechnout světové šansony v podání M. Balejové a J.
Jeden z nejůspěšnějších filmů loňHoška. Koncert.
Středa 26. března od 18 hodin ve ského roku nejen pro ženy.
škole.
Úterý 18. března v 19 hodin ve škole.

JAK VELKÁ JE ODKRYTÁ PLOCHA

Naše škola má před sebou světlou budoucnost. Nová paní ředitelka je plná
elánu, nic pro ni (jak jsme ji poznali) není neřešitelné, pedagogický sbor doplňovaný mladými učitelkami, to vše je velkým přínosem pro obec a naše děti.
Již po několikáté jsem odcházel ze
školy nadšený. I když škarohlídi na
stavbě nové školy najdou chyby, i když
se stavařům úplně všechno nepovedlo
a budou muset v záruční době ještě do
léta udělat určité opravy, za naší ďáblickou školu se rozhodně stydět nemusíme.
Ba právě naopak, buďme na ni hrdí. Je
Martin Smrček
opravdu krásná.

Poplatky ze psů
na stovky hladových krků. Prosvícený
prostor, nerezový výdejní pult, za který
by se nemusela stydět ani veleúspěšná
továrna či zahraniční firma.
Přes atrium jsem minul sál, kde nám
před pár dny čaroval kouzelník, kde byl
maškarní bál, kde se pořádají koncerty,
kde se chystají plesy. Je dobře, že má
obec k dispozici takové reprezentační
prostory. Je dobře, že tam chodí tolik diváků, ale obávám se, že zájem brzy převýší kapacity.

Upozorňujeme majitele psů na
splatnost poplatku ze psů nejpozději do 31. března 2003. Složenky je
možné si vyzvednout na Úřadu
městské části Ďáblice nebo zaplatit
poplatek v pokladně ÚMČ.
Finanční odbor ÚMČ Ďáblice,
p. Poberejková

Krejčovství
a veškeré opravy a úpravy oděvů,
šití dekorací, povlečení apod.
Bližší informace na telefonu
603 481 155 (Inzerce)

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Na tohle téma diskutuje mnoho lidí, zvláště ve dnech, kdy skládku cítíme.
Aktivní plocha, tedy místo, kde se odpad ukládá, má skutečně podle pracovního řádu A. S. A. minimální rozměry v desítkách metrů. Plocha určená k rekultivaci – z pohledu obyčejného smrtelníka zpoza plotu od aktivní plochy prakticky nerozeznatelná – je olbřímí. Prý to z dálky není vidět, prý je to plocha
uválcovaná, ze které jen sem tam ční odpad, který se nepovedlo srovnat. Prý je
to plocha neaktivní, která žádnou neplechu nedělá a nijak neškodí. Ať tak či
onak, radostný pohled to není, jen se podívejte na obrázky z poslední doby.
Neměli by občané Ďáblic dostat od odpovědných pracovníků A. S. A. nějaké
všem pochopitelné vysvětlení? Rádi ho otiskneme.
Martin Smrček, Komise životního prostředí

Ani během ledna a února se život ve škole nezastavil. Nejdříve
nás čekal 30. leden, tedy den kdy
žáci dostávali vysvědčení. Pro 24
prvňáčků to bylo krásné první
opravdové vysvědčení. Ale i mnozí další žáci měli jistě z vysvědčení radost, neboť z celkového počtu 211 žáků školy mělo vyznamenání 49 žáků 5. až 9. tříd.
6. února proběhl zápis žáků do 1.
třídy. Předcházela mu návštěva předškoláků z MŠ v hodinách paní učitelky Smažíkové, tedy ve stávající první
třídě. U zápisu, kam se dostavilo 36
dětí se svými rodiči, nám potom děti
předvedly, co se doma i ve školce naučily. Všechny byly moc šikovné
a tak si malý dárek – plyšovou hračku
a krásný rozvrh hodin, vyrobený žáky
ŠD, jistě zasloužily.
Další velká akce se na půdě školy
konala 22. února. Ano, byl to velmi
vydařený karneval, který pro ďáblické

Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
O činnostech dětí v MŠ jste si již na stránkách Zpravodaje mohli přečíst. Doposud jsme se však nezmínili o skladbě
jídelníčku a o dvou ženách, které se starají o žaludky svěřených ratolestí – o paní Jánské a paní Koudelkové.
Děti mají dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu.
Svačiny se skládají z různých pomazánek, mléčných výrobků a samozřejmě ovoce a zeleniny. Jídlo je nejen plné
vitaminů, ale zároveň chutné a barevně lahodící oku.
K obědu malí strávníci dostávají polévku, hlavní jídlo,
ovoce, zeleninu a různé sušenky či tyčinky.
O to, aby jídlo bylo nebylo jednotvárné, aby bylo zdravé, ale zároveň i chutné, se spolu s našimi kuchařkami stará také paní Černá, hospodářka školy.
V šatnách jsou na nástěnkách umístěny jídelníčky, kde
si rodiče mohou přečíst, co bude mít ten který den jejich
školáček dobrého k jídlu.
Jediné, co se nám ani dětem nedaří, je řídit se příslovím
„jez do polosyta,…“ Proč? Protože jídlo je výborné!
Martina Buderová, učitelka Mateřské školy
Pro maminky přikládáme recept na „špekové knedlíky“,
jedno ze nejoblíbenějších jídel našich školáčků

Špekové knedlíky
Knedlíky ze směsi žemle a uzeného masa, omaštěné cibulkou, osmaženou do zlatova. Jako přílohu podáváme
dušené kysané zelí:
Předpis pro 4 porce: 200 g
uzené maso bez kostí
400 g
žemle
340 g
mléko
2
vejce
120 g
mouka hrubá
sůl, petrželová nať, olej, cibule
Na kostičky nakrájenou žemlovku opečeme v troubě na
části oleje a necháme prochladnout. Přidáme uvařené uzené
maso, nakrájené na drobné kostičky nebo nahrubo umleté,
tekuté těstíčko z mléka, vajec a hrubé mouky, sekanou petrželovou nať, sůl a vše promícháme. Směs zmáčkneme a necháme 1/2 hodiny proležet, aby vznikla kompaktní hmota.
Z těsta tvoříme knedlíky, které se při formování musí důkladně zmáčknout, jinak se při vaření rozpadnou. Knedlíky
vaříme mírných varem v osolené vodě asi 15 minut. Cibuli
nakrájíme nadrobno a osmažíme do zlatova!
Dobrou chuť přejí kuchařky mateřské školky v Ďáblicích!

děti připravila kulturní a školská komise. Že přijde tolik a tak krásných masek, jsem opravdu nečekala. Prostě paráda. Ale o karnevalu se dočtete mnohem více na jiném místě zpravodaje.
Hned ve středu 26. února předvedlo
své umění na scéně školy duo iluzionistů „New Absolon“. Vystoupení, konané pod patronací paní starostky a základní školy, se těšilo velké pozornosti
především dětí a žáků školy. Podle jejich slov i reakcí to bylo super.
Kromě toho proběhla i celá řada
menších akcí jako například návštěvy
muzeí a výstav, návštěva místní hvězdárny, účast žáků 8. a 9. třídy na turnaji v basketbalu, návštěva divadelního představení v rámci Klubu mladých diváků a řada dalších.
Co chystáme? Především od 6. 3.
cyklus přípravných hodin pro vstup
dětí do první třídy. Hlavním cílem této
akce je seznámit děti s novým prostředím, s budoucími spolužáky, učitelkami i vychovatelkami. V dubnu potom
plánujeme výstavu žákovských prací
v Diakonii. A dál? Nechte se překvapit v dalším Ďáblickém zpravodaji.
P. S. Na MŚ jsem nezapomněla.
Tentokrát Vám o ní napsala paní učitelka M. Buderová.
Milada Bulirschová, ředitelka ZŠ
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Odjezdy autobusů ze zastávky
Kokořínská do zastávky Palmovka
min

Zastávka

Bﬁezinûves
Skládka ëáblice (x)
ëáblice
0 Kokoﬁínská
1 Na ·tamberku (#)
3 U SpojÛ
5 Kvûtnová
7 ëáblick˘ hﬁbitov
8 Sídli‰tû ëáblice
10 Liberecká
13 Prosecká
18 Palmovka

103
345

Hod.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Pracovní den
16

20
07
07
06
04
23
08
23
08
08
07
07
07
02
08
12
13
16
16
16

47
17
12
11
15
53
23
53
23
30
22
22
22
12
23
33
43
46
46

27
17
14
25

37
27
24
30

42 47 57
35 42 50 57
34 44 52 54
53

53
53
52
30
37
32
22
38
53

37
42
42
37
53

52
52
52 55
53

Odjezdy autobusů ze zastávky
Palmovka do zastávky Kokořínská

So a Ne

min

16

0 Palmovka
5 Prosecká
8 Liberecká
10 Sídli‰tû ëáblice
11 ëáblick˘ hﬁbitov
13 Kvûtnová
15 U SpojÛ
15 Na ·tamberku (#)
17 Kokoﬁínská
19 ëáblice
20 Skládka ëáblice (x)
22 Bﬁezinûves
(345 pokracuje dále)

49
39
19
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
03
20
30
16
16

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
58
43
54
46

Zastávka

Hod.

103
345

platí od 10. 3. 2003
x: na znamení
#: na znamení od 20 do 4 hod.

0
1
3
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Zastávka
Za Avií
NádraÏí âakovice (#)
âerven˘ ml˘n
Na Lukách (x)
ëáblice
Kokoﬁínská
Na ·tamberku (#)
U spojÛ
Skládka Chabry (x)
Osecká
Spoﬁická
Sídli‰tû âimice
âimice
Foﬁtova
¤epínská
Katovická
Odra
Zhoﬁelecká
Krakov
Poliklinika Mazurská

202

Hod.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Pracovní den

30
00
15
09
49
49
49
49
49
15
15
15
35
25
25
08
08
08
08

35
35
49

45
45
55

platí od 16. 12. 2002
x: na znamení
#: na znamení od 20 do 4 hod.

35

53
18
03A
03A
08
08
08
08
08
13A
05A
05
00A
00A
15
15A
05A
05A
05A
05A

So a Ne
35

33
05
13
38
38
28
38
33
30
20
10
03
10
35A
35
15
35
35
35

43A 53
13 23A 33 43A 53
23A 33 35 43A 53A
53
38
57
49
35A
20
10
25A
55

50
35 50
20A 30 40A 50
30 40 55A

35

15
05A
18A
18A
18A
18A
18A
18A
18A
18A
18A
18A
18A
20A
30A
05
17
17
05A

46
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
55
40A
55A
55A
35

platí od 10. 3. 2003
x: na znamení, A - jede jen do zastávky ëáblice
#: na znamení od 20 do 4 hod.

Odjezdy autobusů ze zastávky
Kokořínská do zastávky Poliklinika Mazurská
min

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Pracovní den

So a Ne

11
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
35
48
08
08

Odjezdy autobusů ze zastávky
Kokořínská do zastávky Za Avií
min

0
2
3
4
6

Zastávka

Hod.

Poliklinika Mazurská
Krakov
Zhoﬁelecká
Odra
Katovická
¤epínská
LibeÀská
âimice
Sídli‰tû âimice
Spoﬁická
Osecká
Skládka Chabry (x)
U spojÛ
Na ·tamberku (#)
Kokoﬁínská
ëáblice
Na Lukách (x)
âerven˘ ml˘n
Za Avií

202

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Pracovní den

So a Ne
16

14 46
14 16A 56
22A 51A
01A
01A
01A
01A
26A
26A
26A
36A
16A
01A
56
56
56
56
56

46A
56A
56A
56A

56

39
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
19
31
43
56
56

platí od 16. 12. 2002
A - jede jen do zastávky âerven˘ ml˘n, dále do zastávky Vinoﬁ
x: na znamení, #: na znamení od 20 do 4 hod.
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Z HISTORIE

Tělo výc ho v a v obci

Jednou z nejstarších složek byla tělovýchova. Dělnická tělocvičná jednota Jarost byla založena už v roce
1908. Pak se z ní oddělila část cvičících, když byla v roce 1911 založena
jednota Sokol. Po válce před první
dělnickou olympiádou byla DTJ Jarost velmi početná. Jen žaček bylo více než sto a na olympiádu nacvičovalo všech šest odborů. Pod vlivem politických událostí přešla DTJ s komunisty do Federace DTJ (později
Federace proletářské tělovýchovy).
Celá jednota, až na jednotlivce se zúčastnila první maninské spartakiády.
Spolkovou místnost měla v hostinci
u Battistů, čp. 92.
Když se Karel Vytlačil vzdal hostinství v čp. 92, byla jednota bez místnosti. Cvičilo se v cihelně a venku
u háje. Potom se cvičilo v hostinci
u Srbů, kde používání sálu muselo být
dohodnuto se Sokolem.
V roce 1924 při JPT se ustavil oddíl Spartakových skautů práce a oddíl
kopané, který krátký čas byl samostatnou Rudou hvězdou.
Dělnická tělocvičná jednota Jarost
byla založena za pomoci a spolupráce
jednotářů z Kobylis a Libně. V roce
1913 měla Jednota již nejnutnější nářadí: hrazdu a bradla.
Když se po první světové válce činnost dělnického hnutí znovu rozvinula
a připravovala se I. Dělnická olympiáda v roce 1921, měla DTJ Jarost
oboje žactvo, obojí dorost, muže i ženy, kteří všichni v hospodě U Battistů
nacvičovali olympiádní prostná.
Politické události v roce 1920 silně
ovlivnily hnutí DTJ jako aktivní složku dělnického hnutí. Vedení svazu
DTJ se přiklonilo k pravici sociální

Máte psy, kočky, andulky?

Ďáblický zpravodaj - sleva 5 %
Akvaristika Frýdlantská, Ďáblice

✁

Pak vše, co potřebujete pro jejich
šťastný život, ale také akvarijní
rybky, ptáky, křečky, myšky atd.
seženete v Akvaristice blizoučko
konečné tramvají
(autoservisu Renault).
Prodejna sídlí v přízemí dlouhého
panelového domu na protilehlé
straně (adresa Frýdlantská 1303,
tel. 283 882 036). Po předložení
kuponu získáte slevu 5 %
na veškeré zboží. (Inzerce)

demokracie. Mezi jednotáři vznikla
silná revoluční opozice, vedená F. J.
Chaloupeckým. Valná hromada 14.
Okresu DTJ v Praze 8, k němuž patřily i Ďáblice, již 27. února 1921 zvolila
okresní výbor DTJ jen ze zástupců
opozice. Dělnická jednota se plně postavila za revoluční opozici. Přípravy
na olympiádu pokračovaly. Pravicové
vedení však počalo vylučovat ze svazu nejen jednoty, ale i celé okresy. 8.
května 1921 se v Národním domě na
Vinohradech konala konference okresů a krajů DTJ, na níž bylo rozhodnuto ustavit Federaci dělnických tělocvičných jednot. Původní rozhodnutí,
konat v době olympiády okresní nebo
župní cvičení bylo změněno. 12. června 1921 byla zveřejněna zpráva, že
v Praze se budou konat tělocvičné dny
FDTJ, nazvané později spartakiádou.
Ve dnech, kdy dělnická třída žila
pod čerstvým dojmem ustavení KSČ,
došlo k velikému činu, k prvnímu komunistickému sobotníku. Na holé maninské pláni, v místech nynějšího řečiště Vltavy, skoro holýma rukama
a bez prostředků, dříví na dluh, byly
postaveny tribuny, upraveny plochy,
zřízeny šatny (řada stojanů s hřebíky). Již 19. června 1921 na Maninách
cvičilo na 10.000 dětí před zraky
70.000 diváků. O týden později na
hlavním dnu cvičilo celkem 24.000
cvičenců. Maninské spartakiády se

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
❀ Náš spoluobčan, pan
CYRIL KUCHYŇKA,
rodák ze Staroviček u Břeclavi, se dožívá
dne 29. března t.r. 90ti let. V Ďáblicích vykonával po řadu let funkci tajemníka Místního národního výboru. Značnou měrou se
zasloužil o rozvoj výstavby a zemědělské
výroby v obci nejen jako úspěšný a vytrvalý organizátor, ale i jako zručný a pilný
manuální pracovník – brigádník. Spolu
s tehdejším předsedou MNV Josefem Růžičkou se pravidelně zúčastňoval ve svém
volném čase brigád na výstavbě kina, pionýrského domu, otočky autobusu, povrchové kanalizace a dalších staveb Akce
„Z“. Se svojí rodinou odpracoval bezpočet
zemědělských brigád.
Za všechno dobré, co pan Cyril Kuchyňa pro Ďáblice vykonal, mu upřímně děkujeme a přejeme do dalších let života pevné
zdraví.
❀ V plné duševní svěžesti se dožívá dne
17. dubna t. r. požehnaného věku 95ti let
naše spoluobčanka paní
ANTONIE ŠŤASTNÁ.
Pamatujeme na ni jako na milou, přívětivou ženu, matku dvou dcer, které obě žijí v
Ďáblicích, a také jako na „vševědoucí“
matrikářku Místního národního výboru.
Spolu se svým manželem, již dříve zesnulým panem Bohumilem Šťastným, nezapomenutelným nestorem a pedagogem Čs.
umělecké fotografie a autorem značné části
fotodokumentace Ďáblické kroniky z doby
osvobození a budování obce, vytvářela paní Šťastná po dlouhá léta překrásné vlastivědné a zábavné pořady a lidskou pohodu
v ďáblickém klubu důchodců.
Za její práci pro obec i za příkladný život paní Antonii Šťastné upřímně dekujeme a přejeme jí pevní zdraví do dalších let
života.
Jan Sigmund

Ďáblický zpravodaj vydává Městská část Praha - Ďáblice. Adresa redakce: Květnová
553/52, 182 00 Praha 8 – Ďáblice. Tel. 283 910 723 - 724, Fax 283 910 721. Registrováno pod
číslem MÚ – 63/91. Redakce: Ing. Jan Kolář, RNDr. Martin Smrček, Tereza Adámková, Vlastimil Fouček. Zlom: Michal Beran. Uzávěrka 5. 3. 2003. Uzávěrka dubnového čísla pro inzerci
i příspěvky bude 4. 4. 2003. Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Tisk: DENOC, s. r. o.

zúčastnili prakticky všichni cvičící
z ďáblické jednoty, která se připojila
k Federaci. Po maninské spartakiádě
se konalo v Ďáblicích v srpnu 1921
velmi zdařilé veřejné cvičení II. obvodu 14. okresu FDTJ. K obvodu patřily: Bohnice, Ďáblice, Chabry, Kobylisy, Troja, Veltěž a Zdiby.
Politická persekuce komunistů dolehla i na FDTJ. Jednotám byl zabavován majetek. V roce 1922 jsme se
chystali na brněnskou spartakiádu.
Neměli jsme místnost. Hospoda
u Battistů byla zavřena a jinde nás nevzali. Cvičili jsme pod kůlnou v cihelně a na trávníku u háje. Počet cvičenců se zmenšil. Do Brna jelo

z Ďáblic asi 15 lidí, cvičili 2 členové.
Když jsme se uchytili u Srbů,
vzchopila se činnost jednoty, která se
pak změnila na Jednotu proletářské
tělovýchovy. Oddíl Spartakových
skautů práce při JPT v Ďáblicích soustřeďoval v roce 1924 velký počet
mládeže. Když pak byl postaven hotel
Veselý, čp. 204, cvičili jsme nějaký
čas tam. Přesto, že komunistické složky měly prakticky největší zásluhu
o postavení hotelu, byly vlivem politiky místních představitelů protikomunistických složek vtlačeny zpátky do
hospody u Battistů, čp. 92.
Z pozůstalosti Josefa Hrdého připravil Dr. Miloslav Wimmer

ëáblická kraslice
SoutûÏ o nejkrásnûj‰í kraslici a pomlázku.
(4. – 16. 4. sbûr prací ve ‰kole do 17 hod.)
22. – 25. 4. velikonoãní v˘stava v Z·.
Nejkrásnûj‰í práce budou odmûnûné!

Kosmetické studio
• kosmetika • modeláž nehtů • pedikůra •
• kadeřnictví • depilace • trvalá na řasy •
• masáže • solárium (1 min/5 Kč) •
• prodej kosmetiky • pedikůra •

JaRa Praha spol. s r. o.
Ďáblická 736, 182 00 Praha 8
Tel 603 111 325, 604 549 581,
tel. a fax 283 911 888
(Inzerce)

POZVÁNKA

Vítání ptačího zpěvu
Po celé Evropě se u příležitosti Dne ptáků scházejí milovníci přírody a opeřenců, aby oslavili příchod jara, přílet ptáků z dalekých
zimovišť, aby si udělali radost posloucháním krásného ptačího zpěvu. V České republice se tato akce tradičně pořádá na téměř 50
místech a od letošního roku se připojíme i my, Ďábličtí.
Komise životního prostředí zve všechny všechny zájemce na

1. vítání ptačího zpěvu v Ďáblicích.
Termín: Sobota 26. dubna 2003
Zahájení: 8.00 hodin
Sraz: U hvězdárny
Předpokládaní konec: 11.00 hodin
Program: Od místa srazu se společně vydáme na exkurzi po Ďáblickém
háji. Cestou budeme poslouchat ptačí zpěv, povídat si o jednotlivých zpívajících ptácích, jejich životě, ochraně atd. Bude-li nám přát počasí, ukážeme
si, jak probíhá odchyt ptáků k vědeckým účelů a jejich kroužkování, dozvíme se, proč se ptáci kroužkují a co se touto činností dá zjistit.
Akce je vhodná pro všechny milovníky přírody bez rozdílu věku, kteří se
chtějí dozvědět něco nového a zajímavého.
Průvodce a organizátor: RNDr. Martin Smrček

