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Výstavba v Ďáblicích

Investor Městská
část Praha - Ďáblice
V polovině října byla konečně podepsána smlouva o nástavbě pavilonu
MŠ, objekt D a to s firmou Podzimek
a synové s.r.o., vítězem výběrového ří-

zpracování projektové dokumentace
k územnímu řízení a ke stavebnímu
povolení. Předpokládáme, že výstavba
se bude realizovat - počínaje rokem
2004 - po etapách tak, aby probíhající
výstavbou v žádném směru neutrpěla
akceschopnost hasičského sboru.

Investor Hlavní
město Praha
Stavebně je dokončena okružní křižovatka ulic Hřenská a Šenovská,
včetně jejího zaústění do lokality rodinných domů Pod Ďáblickým hájem
(investor Central Group).
Intenzivně se pracuje na posunu
autobusové zastávky MHD „Na
Štamberku“, která umožní přemístění
stávající zastávky do bezpečnější
části Šenovské ulice.
Pokračování na str. 2 ➮

Foto: J. Kolář (2x)

Občané Ďáblic si často stěžují na
malou informovanost o dění v naší
městské části. Protože jednou z oblastí, stojící v popředí pozornosti celé
veřejnosti, je výstavba, stručně si zrekapitulujme, jaké stavby byly letos
dokončeny, jaké probíhají nebo se
připravují. V této souvislosti považuji
za nutné upozornit, že v naší městské
části působí různí investoři: naše
Městská část Praha - Ďáblice, Hlavní
město Praha (prostřednictvím Odboru
městského investora) a konečně soukromí investoři.

nout, že v letošním roce byly již zrealizovány dvě velké akce, a to parkovací záliv v ulici Ďáblická a rekonstrukce (zokruhování) ulice Konětopská - ale o tom podrobněji psala paní
starostka v květnovém Zpravodaji.
Z hlediska financování uvedených
investičních akcí je na místě zdůraznit,
že na všechny zde uvedené stavby kromě bytového domu č.p. 160 v Ďáblické ulici - dostala naše městská část
účelové dotace z rozpočtu Hl. m. Prahy.
V roce 2004 bude pro městskou část
jednoznačnou prioritou dokončení nástavby pavilonu mateřské školy. Z dalších připravovaných akcí chci informovat o plánované rekonstrukci a přístavzení. Pokud mimořádné okolnosti nenaruší harmonogram stavby, měla by tato bě hasičské zbrojnice. Přes problémy
být dokončena do dubna příštího roku. s vlastnickými právy k pozemkům a po
Ke konci se pomalu chýlí práce na dořešení vlastnických práv k budově se
bytovém domě č.p. 160 v Ďáblické v současné době dospělo do stádia
ulici (tzv. akcíz). Dokončeny jsou rekonstrukce tří bytů ze čtyř, objekt je
zvenčí zateplen. Zbylé vnitřní práce
včetně fasády by měly úplně skončit
do konce listopadu.
Jistě jste si všimli, že ďáblický hřbitov je po roce znovu staveništěm. Byla
zahájena stavba kolumbária - II. etapa,
v rámci které budou letos vydlážděny
vnitřní cesty, bude rekonstruována
márnice a to včetně zřízení chemického WC a dále upraveno stání pro kontejner na odpadky. V příštím roce bude
dokončeno dláždění před vstupem na
hřbitov a opravena hřbitovní zeď. Veškeré práce tak skončí v dubnu 2004.
Měli bychom si rovněž připome-
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JUDr. Tomáše Engela, zastupitele
■ Co vás láká na práci v zastupitelstvu?
V zastupitelstvu jsem již podruhé. Tentokrát už
jsem se nevrhal bezhlavě do neznáma, naopak jsem
už dobře věděl, co mě čeká. První čtyři roky práce
v zastupitelstvu mi poskytly trochu jiný pohled na
komunální politiku, který se poněkud lišil od mé
původní představy. Dovedu se docela dobře vžít do
role nových zastupitelů, kteří byli zvoleni na radnici před rokem poprvé, někteří možná s podobně naivní představou, jakou jsem kdysi měl já. Práce na
radnici je pro mě spíš koníčkem, možností realizovat se i jiným směrem než například v zaměstnání.
Snažím se nebrat činnost na radnici osobně, ale
zaujímat za každých okolností objektivní stanovisko. Ačkoliv, když se do té práce člověk trochu
dostane, pochopí, že autokracie má něco do sebe
a demokracie je nejkomplikovanější způsob řízení,
jaký kdo mohl vymyslet (smích). Naše současné

zastupitelstvo mi tak trochu připomíná parlament –
o důležitých záležitostech se příliš dlouze nedebatuje, řekl bych, že často chybí i vůle zabývat se
podstatou problému, zato o malichernostech a jednoduchých záležitostech jsou zastupitelé ochotni
svádět neutuchající a dlouhotrvající bitvy. Když to
srovnám s předchozím zastupitelstvem, mám pocit,
že bylo daleko méně konfliktní. Teď je sestava velmi vyrovnaná a musím říci, že mě mrzí, že občas
převládnou osobní antipatie a závist nad racionálním uvažováním a logickými argumenty.

a řešit záležitosti převážně smírem, pokud je to jen
trochu možné. V zásadě nemáme velkou pravomoc,
můžeme udělit 4 typy sankcí: napomenutí, pokuta,
zákaz činnosti či propadnutí věci. Sankce nemusí
být vždy udělena, za určitých okolností je vůbec samotné projednávání přestupku způsobem možné nápravy pachatele. Samozřejmě přestupkové řízení není všelék, takže každý se může domáhat svých práv
klasickým způsobem u příslušného soudu.
Kromě předsednictví v přestupkové komisi jsem
také členem finančního výboru. Tvorba a sestavování rozpočtu je pro mě věcí relativně novou, ačkoliv jsem jako člen rady bývalého zastupitelstva
■ Jste předsedou přestupkové komise, můžete měl možnost se k rozpočtu vyjadřovat. Na druhou
nám trochu přiblížit její funkci?
stranu je třeba říci, že v tom nejsem sám a že nejV přestupkové komisi řešíme, jak vyplývá z jejího větším přínosem pro finanční výbor je účast Ing.
názvu, přestupky, které spadají do naší kompetence Koláře a podpůrné informace od Ing. Valtra. My
– od lokálního vandalismu až po sousedské spory. ostatní spíše zatím sbíráme zkušenosti.
Snažíme se být v rámci svého svědomí objektivní
Pokračování na str. 2 ➮
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Výstavba v Ďáblicích
vestorem domu s malometrážními byty, jehož stavbu mezi ulicemi Kučerová a Osinalická lze jen stěží přehlédnout. Výstavba probíhá v souladu
s harmonogramem, takže zřejmě bude
dokončena v dubnu příštího roku. Pro
četné dotazy, co v tom „paneláku“
bude, upřesňuji, že v domě bude 46
bytů včetně 6-ti bezbariérových, v suterénu parking pro 46 vozů, další prostory v suterénu jsou určeny pro lékaře či rehabilitaci.
Ve stádiu projektové dokumentace
k územnímu řízení je další připravovaná stavba na budoucím náměstí. Jistě již tušíte, že se jedná o dům s pečovatelskou službou, který jako monument náměstí s třemi nadzemními
podlažími bude obsahovat 36 dvou

a jednopokojových bytů včetně 6-ti
bytů pro invalidní osoby. V přízemí
domu bude stravovací komplex, prostory pro pečovatelskou službu a cukrárna pro veřejnost. V rámci stavby
dojde k demolici budovy dnes již nevyužívaného kina; vznikne zde parkoviště a dojde rovněž k propojení ulice
Prácheňská na budoucí náměstí.

Soukromí investoři
Kromě soukromých stavebníků rodinných domů působí v naší městské
části dva větší investoři, a to CENTRAL GROUP a.s. a EKOSPOL a.s.
Společnost CENTRAL GROUP
a.s. finišuje dostavbu obytného souboru Pod Ďáblickým hájem a Šenovská I, kam se první majitelé rodin-

Foto: J. Kolář (2x)

Před dokončením je úprava křižovatky Šenovská - Kokořínská - Na
Štamberku, jejím cílem bylo především
snížení rychlosti projíždějících vozidel,
vytvoření parkovacích míst a zřízení
chodníku s přechodem pro pěší.
V plném běhu jsou rovněž práce na
stavbě nového obratiště MHD při ulici Ďáblická - Kostelecká, které umožní přesunutí stávající autobusové zastávky od staré školy.
Zatím ve stádiu platného územního
rozhodnutí je stavba pěšího propojení
ulic Na Terase - Na Štamberku (podél
skladu prodejny stavebnin STAVL).
Bohužel se zdá, že tato stavba - na
rozdíl od staveb shora uvedených - již
těžko bude zrealizována v tomto roce.
Hlavní město Praha je rovněž in-

ZAMYŠLENÍ

Restaurace, pohostinství

Před nedávnem jsem tady měl na
návštěvě dva manželské páry z Belgie. Druhý den po příjezdu nachodili
spousty kilometrů po naší matičce
stověžaté, vrátili se unavení a hladoví.
V restauraci Na růžku jsme se usadili
k jedinému volnému stolu. Nedůvěřivě se rozhlíželi, přeci jen byli u nás
poprvé a k bývalému „východu“
vzhlíželi s obavami.
Snažil jsme se jim přeložit vtipné
názvy jídel z přebohatého jídelního
lístku. Pšouky naší Tonky? Prostřelený žaludek Jacka Sedmilháře...? Vzdal
jsem to a skončil na faktu, že si mohou vybrat z několika druhů masa
i vegetariánské kuchyně, k dispozici
jsou jídla italské i asijské provenience.
Nakonec nechali objednávku zcela
na mně. Po čtvrt hodince se na našich
stolech objevily oválně talíře plné výtečného jídla v množství na hranici,
kterou je člověk schopen sníst. Pivo
teklo proudem, protože Belgičané
mají pivo rádi a museli uznat, že to
naše je výborné. Večer zakončily dvě
lahve šampaňského, které jsme dostali od místních štamgastů v rámci „mezinárodního přátelství“. Od té doby je
v každém e-mailu z Belgie vzpomín-

ka na tento večer a výbornou kuchyni
v ďáblické hospůdce.
Proč o tom všem píšu? Protože nabídka v naší obci bohatě převyšuje
svou kvalitou průměr v této zemi.
A protože vás chci pozvat do našich
restaurací na oběd, na večerní posezení nebo jen na pivo s přáteli. Nejenom
na „Růžek“, ale i k „České pohádce“,
kde již nějakou dobu znovu vaří velmi chutné a cenově přístupné denní
menu a bývá tu krásný klid. Milovníci
české tradiční kuchyně si pochutnávají U krále Holce a tvrdí, že paní Holcová je nejlepší kuchařka v obci.
Vskutku pestrou nabídku občerstvení doplňuje nově otevřenácukrárna „U Emy“, kde je možno při výborné kávě a domácích dortících v kulturním prostředí vyřídit jakoukoli pracovní schůzku i přátelské setkání.
Aby nebylo mé zamyšlení jen
oslavné, malou kritiku si neodpustím.
Nekuřáci by si jistě zasloužili (a myslím, že na to mají ze zákona právo)
v restauracích příjemnější prostředí.
Buď zákazem kouření po dobu obědů, nebo vyčleněním místnosti či několika nekuřáckých stolů.
Martin Smrček

ných domků nastěhují jistě do vánoc.
Obytný soubor dalších 12-ti rodinných domků Šenovská II je ve stadiu
stavebního povolení. Tato výstavba
zároveň propojí ulici Poděbradovou
s ulicí Šenovskou.
Společnost EKOSPOL a.s. zasíťovala pozemky v lokalitě Nové Ďáblice (podél ulice Ďáblická mezi hřbitovem a „akcízem“), komunikace zde
jsou ve stadiu 1. fáze (zpevněné, bez
chodníků, osvětlení a definitivního
povrchu). Jejich dokončení má být
provedeno až po výstavbě rodinných
domků, kterou zde zajišťují individuelně soukromí investoři.
Na definitivní dokončení komunikací si bohužel budou ještě muset počkat obyvatelé 1. budované lokality
s rodinnými domy Pod Hájem (mezi

prodlouženými ulicemi Poděbradova
a U Hájovny). Existují zde problémy
spíše legislativního charakteru, a tak
zatím poslední termín dokončení do
konce května 2004 se prozatím pro
EKOSPOL a.s. nejeví příliš reálně.
Z dalších větších připravovaných
staveb jmenujme přestavbu trafostanice U Parkánu (investor PRE a.s.)
a především pak výstavbu areálu Vysoké školy umělecko průmyslové.
Areál by měl „vyrůst“ v příštích letech na místě bývalého SURKOVU.
Vítězný návrh Ing. arch. Pleskota bude harmonicky propojovat prostor nad
budoucím náměstím a to k jihu pásem
zeleně směrem k hvězdárně, ulici
K Náměstí přes ulici Ďáblickou do
ulice K Lomu. Příprava staveniště by
měla proběhnout již v příštím roce.
Po letech přešlapování (především
„díky“ památkářům) lze předpokládat, že se konečně začne něco dít
i s Battistovou cihelnou. Mezi městskou částí a soukromými podnikateli
došlo po výběrovém řízení k dohodě
o prodeji této kulturní památky. Tak
můžeme očekávat, že již příští rok se
zcela začne měnit tvář jižní části budoucího náměstí. Vyrůst by zde měla
restaurace, a to rekonstrukcí vlastní
cihelny, dále pak bytový dům a park.
Zvláštní pozornost si zaslouží lokalita Na Blatech. Zde dochází v podstatě ke komplexnímu zasíťování území, částečně hrazené z prostředků Hl.
m. Prahy, částečně soukromými investory. Situace je o to složitější, že
část lokality patří do katastru Ďáblic,
část do Čakovic, tudíž část je v působnosti stavebního úřadu Prahy 8,
část Prahy 9. V budoucnu by se navržená zokruhovaná komunikace měla
propojit s dnešní obslužnou komunikací u nákupního centra GLOBUS.
V tomto stručném příspěvku není
možné vyjmenovat všechny připravované stavební akce v Ďáblicích. Jednu
věc však jistě pozorujeme všichni.
Vzhled naší městské části se velice
rychle mění a já jsem přesvědčen, že
k lepšímu.
Ing. Jaroslav Černý, místostarosta
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JUDr. Tomáše Engela, zastupitele
➮ Pokračování ze str. 1

■ Čeho byste si přál dosáhnout svou prací
v zastupitelstvu. Máte nějaký cíl, něco, co byste
rád prosadil?
Nečekejte ode mne prohlášení typu, že usiluji o celosvětový mír. Nestavím vzdušné zámky a mně ani
tolik nejde o to něco konkrétního postavit nebo vybudovat. Spíš bych přivítal, kdyby byli lidé schopni tro-

chu změnit svoje smýšlení. Snažit se získávat objektivní informace místo toho, aby uvěřili prvnímu, co
slyšeli v hospodě nebo na autobusové zastávce. Tak
by měli možnost dozvědět se o činnostech a jednáních zastupitelstva a vůbec o životě v obci daleko víc.
Ocenil bych, kdyby více lidí bylo ochotno pracovat
pro obec z opravdu nezištných důvodů, místo aby si
hrabali listí na vlastní zahrádce a jediné, o co se zají-

mali, byly drby. Ale mám pocit, že to bude trvat ještě
tak 40 let, než se lidé oprostí od té degenerace minulým režimem a začnou si uvědomovat, že žijeme v takovém světě, jakým si ho sami uděláme. Možná však,
že to nenastane nikdy, protože česká povaha je unikátní a tyto znaky vykazovala za každého systému či
státního uskupení. Teda pokud se podíváme hlouběji
do našich dějin.
Ptala se Tereza Adámková
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CO NEVÍTE O NAŠICH FIRMÁCH

Od roku 1998 firma výrazně rozšířila sortiment získáním výhradního
zastoupení belgické firmy Deschacht
Plastics, která se zabývá výrobou plastových palubek a říms a anglické firmy Kestrel Building, specialisty na
výrobu plastových parapetů.
Plastové palubky a římsy jsou naprosto ideální materiály pro podbití

a jsou tedy samy velmi dobrým tepelným izolantem. Navíc lze pod palubky
bezproblémově umístit dodatečné zateplení ať již ve formě polystyrénových desek nebo obdélníků minerální
vaty. Údržba spočívá v omytí fasády
vodou se saponátem nebo v prostém
ostříknutí vapkou. Po omytí je fasáda
takřka nerozeznatelná od nové, čehož

nelze u žádné fasády, vytvořené jinou
technologií, docílit.
Samozřejmě, že použité materiály
mají české stavební osvědčení, jehož
součástí je i hygienický atest. Na dodávané materiály poskytujeme záruku 10
let, přičemž výrobní závod v Belgii je
těmito palubkami obložen přes třicet let
bez jakýchkoliv známek stárnutí nebo
opotřebování. Pro ekology je zapotřebí
dodat, že materiály jsou recyklovatelné.
Dále naše firma nabízí ucelenou řadu venkovních a vnitřních parapetů
v barvách bílá, zlatý dub a mahagon
s několika typy nosů. Opět platí, že

protože tyto materiály přímo dovážíme, jsme schopni nabídnout zákazníkovi nejnižší cenu na trhu.
Lze konstatovat, že každá firma, ať již
se zabývá výstavbou nových domů nebo
rekonstrukcí starších, se po vyzkoušení
jednoduchosti práce a dokonalého výsledného efektu s plastovými stavebními
materiály snaží tento materiál prosazovat a nabízet svým klientům trvale.
Veškeré popsané materiály si lze
prohlédnout ve vzorkovně na Ďáblické ulici č. 59 - naproti poště.
Ing. Stanislav Brož,
Dekorfloor s.r.o.

Foto: J. Kolář

střech. Cenově vychází podbití prakticky stejně jako u dřevěných palubek
a výsledný efekt je naprosto dokonalý. O třídu lepší než jste schopni dosáhnout s dřevěnými palubkami. K instalaci potřebujete pouze pilku, kladívko, metr a hřebíky. Ale co je důležitější – plast se nerozesychá, odolává
slunečnímu záření a není zapotřebí ho
nijak udržovat. Při představě natírání
dřevěného podbití každé tři, čtyři roky, spojeného většinou s vypůjčením
a výstavbou lešení, se každý majitel
domu rozhodne pro palubky plastové.
Zvyšuje se i obliba plastových palubek jako obkladů pro dodatečné zateplení budovy. Je to velmi levný a efektivní materiál, se kterým se při jednoduché instalaci dosahuje perfektních
výsledků. Celý systém je vlastně komplexní stavebnice, obsahující veškeré
potřebné profily pro řešení vnitřních
rohů, vnějších rohů, zakončení a přechodů zeď – palubky. Po sestavení
(všechny profily jsou samosvorné) nikde nevznikají spáry a lamely dokonale a trvale těsní proti vodě (dešti). Plastové palubky mají komůrkový profil

Foto: autor

Dnes DEKORFLOOR s.r.o.

Firma DEKORFLOOR byla založena
v roce 1997. Od svého vzniku se firma
zabývá prodejem a pokládkou dřevěných a laminátových podlah jak pro
koncového zákazníka, tak pro stavební
firmy. Jelikož si firma podlahy vozí sama přímo od výrobců ve velkých objemech, je schopna nabídnout bezkonkurenčně nízké ceny. Nejen tím, ale hlavně svým seriózním přístupem k zákazníkovi neustále rozšiřuje okruh svých
spokojených zákazníků. V současné době nabízí dřevěné podlahy několika výrobních firem a laminátové podlahy německé firmy Kronotex, která představuje špičku mezi výrobci plovoucích podlah. Nabízené podlahy jsou jak moderní
skládané (zámkové) plovoucí podlahy,
tak i klasické lepené podlahy. Používaný termín „plovoucí podlahy“ znamená,
že se podlaha nelepí k podkladu a je jí
tak umožněno nepatrné rozpínání či
smršťování (tzv. dilatace) při změnách
pokojové teploty nebo vzdušné vlhkosti. Tím nedochází ke vzniku spár mezi
jednotlivými lamelami podlahy, které
často hyzdí vzhled u podlah z masivních prken nebo parket.

Foto: M. Smrček

Z REDAKCE

K příspěvku „..3 otázky pro Zdeňku Drtinovou, radní a zastupitelku“ z 8.
čísla Zpravodaje uveřejňujeme dodatečně s omluvou fotografii, která původně
nemohla být zařazena z prostorových důvodů.
J. K.
(Placená inzerce)
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POZORNOST TENTOKRÁT ZAMĚŘUJEME NA...

Ďáblické centrum S Q U A S H 9 9
už v polovině devadesátých let právě
tento sport, který rovněž v Ďáblicích
hledal své vhodné „útočiště“ v záměru vybudovat 4 – 6 kurtové sportoviště adaptováním nevyužívaného bývalého místního kina. Tehdy to nevyšlo
pro obavy z velkých podnikatelských

Foto: J. Kolář (3x)

Při procházení či projíždění Ďáblickou ulicí nelze si nevšimnout reklamy
na nedaleké centrum SQUASH 99.
Dlouho jsem odolával – asi stejně jako mnoho dalších Ďábličáků, abych
se konečně přesvědčil, co se za tím
názvem konkrétně skrývá.

Samozřejmě vím, že squash je moderní míčový sport, který – na rozdíl
od většiny nás starších – již i naše
ďáblické děti několik let prakticky poznávají z vlastní zkušenosti. A byl to

zázemí centra dobře doplňuje společenské předsálí s občerstvovacím barovým pultem a odpočinkovým posezením. To je v letním období doplněno
i venkovní předzahrádkou. „Usilujeme
o to, abychom všem návštěvníkům vytvářeli všestranně příjemné podmínky
jak pro sportovní vyžití, tak i s tím
související relaxaci v pohodovém –
takřka rodinném – prostředí. Snad se
nám to i daří, když se všemožně snažíme i takto zbavit squash jeho dosud
někde přetrvávající nálepky sportu jen
rizik. A že opak může být pravdou, pro zámožné“ říká paní Míčková.
o tom celou ďáblickou veřejnost přeNení bez zajímavosti, že centrum
svědčuje právě výše zmíněné Squash SQUASH 99 má zatím klientelu přecentrum. Provozovatelka paní Hana vážně mimoďáblickou a to zejména
Míčková nám byla ochotnou průvod- z okolních velkých sídlišť jak Prahy 8,
kyní a informátorkou při jeho návště- tak i Letňan. Provozovatelka předpově a prohlídce.
kládá, že i zde by se situace mohla poĎáblické centrum SQUASH 99 stupně měnit v souvislosti s intenzivně
vzniklo náročnou celkovou rekon- probíhající výstavbou obytných objekstrukcí tělocvičny býv. sokolovny tů – zejména rodinných domů - právě
v Kokořínské ulici, když zahájilo pro- v Ďáblicích. Z návštěvníků zatím převoz v prosinci 1999 (což je vyznačeno važují muži, ale výjimkou nejsou ani
i v samotném názvu). Je vybaveno celé rodiny s dětmi. Podobným náčtyřmi moderními kurty, které plně vštěvám napomáhá centrum i tím, že
odpovídají náročným požadavkům je možno za poplatek si vypůjčit počeské Squash asociace. To dovoluje třebné vybavení – boty, rakety, míčky
hrát zde i oficiální soutěže, když kon- a brýle, dále je k dispozici na vyžádákrétně v Ďáblicích se hraje 2. a 3. liga ní i trenér nebo sparingpartner.
družstev. Moderní sociální a sportovní
Soutěživost návštěvníků je rovněž

podporována pravidelnými turnaji,
které centrum organizuje každou poslední sobotu v měsíci, a to odděleně
jak pro méně zkušené „příchozí“, tak
i pravidelně sportující „squashisty“.
Jméno vítěze či vítězky – vyryté do
vkusné mosazné destičky – je na paměť umístěno na místním „sloupu slávy“ v předsálí. Pokud někdo zvítězí
dvakrát za sebou obdrží ozdobný pohár, t.zv. Ďábelcup.
V centru jsou v posledních letech
též zajišťovány 1 až 2krát ročně turnaje ve squashi pro žáky naší Základní školy. Ti ostatně celé centrum využívali – s podporou jeho provozovatelky - jako tělocvičnu v době, kdy
školní tělocvična byla zrušena a budována nová v přístavbě školy.
Moderně vedené ďáblické centrum
SQUASH 99 využívá jako zatím jediné v Praze i možnost zajistit si rezervaci hrací doby „on-line“ na internetu a to při nižších hodinových
sazbách pronájmu kurtu než je zde
jinak běžné.
Na konci návštěvy v příjemném prostředí centra jsem si už jen přál, aby
cestu sem našli i další ďábličtí občané
a to především ti aktivně sportující.
Jan Kolář

(Placená inzerce)
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Z KOMISÍ

Ďáblická DRAKYÁDA
Reportáž od našeho stálého dopisovatele Dráčka Mráčka

Finanční plánování

nejrychleji. A představte si, nakonec
jsme dostali nějakou cenu všichni,
přestože se nás sletělo na pětadvacet.
Krásně jsme to oslavili a při vyhlašování vítězů nám nebylo líto, že náš
velký den už skončil, protože podzimní vítr pofukuje rychleji a rychleji
a my už dnes přemýšlíme, čím překvapíme napřesrok.

Vítězové v kategorii „Drak
vlastnoručně vyrobený“:
1. Drak rodiny Myšáků
2. Dva Draci rodiny Poláčků
3. Drak rodiny Černohorských

Vítězové v kategorii
„Drak koupený“:
1. Drak rodiny Truhlářů
2. Drak rodiny Černohorských
3. Draci Rezků, Mošničků a Husáků
A protože Draci nechodí do školy,
pomáhala Dráčkovi Mráčkovi se sepsáním reportáže.
Veronika Kostová,
školská a kulturní komise

Foto: V. Prokešová (2x)

Několik slov na téma

známit se s tímto materiálem, ale můPovažuji za nutné upřesnit slova že případně vznést i připomínky.
paní Drtinové (Zpravodaj č.8 „3 otáz- A teprve po této lhůtě dochází k aktu
ky pro...“), která se konkrétně týkala schvalování nového rozpočtu zastupifinančního plánování a hospodaření telstvem MČ na veřejném zasedání,
kde se může též přihlédnout k připonaší městské části.
Správně bylo uvedeno, že Ing.Valtr mínkám občanů, pokud jsou uznány
jako tajemník finančního výboru má jako relevantní.
Obdobně procesně probíhají i úprahlas poradní. On je též ze své funkce
vedoucího finančního výboru povinen vy rozpočtu během roku.
ohlídat správné čerpání finančních
prostředků v souladu se schváleným ● Kritika občanů
Dávám za pravdu všem (a nebyli to
rozpočtem. Taktéž i finanční výbor je
orgánem, jehož prioritní náplní je zdaleka jen ti dříve narození), kteří se
kontrola hospodaření a pohybu finan- na mne obraceli s kritickými hlasy
a kterým se nelíbil velice hlučný doprocí v rámci našeho rozpočtu.
Při přípravě rozpočtu vychází vod celodenní sobotní akce „Loučení
finanční výbor především z návrhů s létem - taškařice“ v areálu U Holců.
Co mne však daleko více zarazilo
vedení městské části, kde se, pochopitelně s ohledem na výši příjmové části a mrzí mne, že se zde poprvé při
budoucího rozpočtu, plánuje využití pořádání zábavné akce pro veřejnost
finančních prostředků v daném kalen- objevilo jakési zvýhodňování členů
dářním roce. Po projednání tohoto ná- zastupitelstva a komise. Apeluji proto
vrhu a jeho odsouhlasení ve výboru je na organizátory dalších podobných
předložen ke schválení radě MČ. Poté programů - držme se zvyků z minuje rozpočet vyvěšen na úřední desce lých 13 let, že všichni občané Ďáblic,
po dobu 15 dnů, což je zákonem daná bez rozdílu, mají stejné možnosti, jak
starostka
lhůta. Tak má veřejnost možnost se- si užít veselice.

●

Na sklonku léta nedočkavě očekávám každé rozechvění lístečků, listů,
větví a celých stromů. Ano, zdvihá se
podzimní vítr, který vyžene se železnou pravidelností mé malé i velké
příznivce na stráně okolo Ďáblic, aby
jejich šikovnost a umění vyvrcholily
na každoročním svátku nás všech
Draků a Dráčků. Samou netrpělivostí
poletuji z místa na místo, protože do
soboty 25. října je tak daleko a ten vítr
je tak nestálý ve svých povinnostech.
Konečně nadešel náš čas, počasí se
shovívavě umoudřilo, sluníčko jemně
podráždilo oči a zafoukal silný mrazivý vítr. Na obloze se začali objevovat
moji kamarádi jeden za druhým, stoupali vzhůru, točili se a pohupovali
v nárazech větru. I já jsem se nenechal zahanbit a připojil se k našemu
duhovému průvodu. Těm líným se ale
nahoru nechtělo, tvrdohlavě poskakovali po zemi a nejraději by se jen vyhřívali v odpoledním sluníčku. A někteří při svém divokém letu utržili
lecjaký šrám. A jak to mezi námi Draky chodí, hned jsme se začali předvádět, kdo vylétne výš, kdo má šaty
podle poslední módy a kdo se zatočí

Pozvánka do kina

Dny se krátí, večery prodlužují, a tak opět přicházíme s pozvánkou do našeho malého ďáblického kina. Letos budeme promítat každý druhý čtvrtek
v měsíci od 19 hodin a budeme se snažit vybírat kvalitní filmy, které dosud
nebyly v televizi a už se mohou pochlubit přízní kritiky, cenami na festivalech
matem, ale i vstřícnější klima pro dva
13. 11. v 19 hodin
starší adoptované syny, kteří nezaSMRADI
přou svůj romský původ. Sen o svoPřed rokem byl do kin uveden tento bodném „přírodním“ prostoru však
nový český film, který vzbudil velký bere rychle za své, když postarší souzájem a byl v několika kategoriích sed jejich syna Františka obviní z tonominován i na Českého lva. Je to ho, že mu kamenem rozbil čelní sklo
zdánlivě obyčejný film o jedné oby- u auta. Vesničané nejsou k cizincům
čejné české rodině. Mladí manželé se příliš vstřícní, soužití s otevřenou aropřestěhovali z Prahy na vesnici. Hod- gancí, která neskrývá chuť hnát svou
lali tady najít nejen lepší vzduch pro kauzu až k soudu, však Šírovy dohání
vlastního synka trpícího těžkým ast- k neadekvátním reakcím. Marka
a Moniku, odhodlané vybudovat rovnoprávné a láskyplné rodinné prostředí, navíc dovedou čas od času pořádně vytočit i samotní kluci. Mezi křehkým zázrakem lásky a strachem z nenapravitelných
chyb
se
rodí
rovnováha všedních dní. Protože autorka scénáře Tereza Boučková má
v tomto ohledu svou vlastní tvrdě prožitou životní zkušenost, film je prý
velmi přesvědčivý a autentický.
V hlavních rolích Ivan Trojan a Petra
Špalková.

i zájmem diváků v kinech. Opět se hodláme pokud možno vyhýbat samoúčelným akčním honičkám, krvi, jakož i násilí všeho druhu. Přijďte se podívat, co
nového pěkného se v poslední době natočilo a třeba prozatím uniklo vaší pozornosti. Vstup je volný a tak vás to bude stát jen dvě hodiny volného času.

27. 11. v 19 hodin
ROAD TO PERDITION

poněkud pochmurná, ale velmi působivá. Nikoho prý nenechá v klidu!

Proč byste měli přijít na nový ame- 11. 12.
rický film Road To Perdition? Třeba
kvůli Tomu Hanksovi a Paulu New- OSUDOVÁ SETKÁNÍ
Bližší informace o filmu přineseme
manovi v hlavních rolích, kteří zde podávají jedinečné výkony. Není proto v prosincovém čísle Zpravodaje.
divu, že tento film získal hned několik
Za Školskou a kulturní komisi
nejvyšších filmových ocenění, americLea Smrčková
kých Oscarů. Atmosféra filmu sice je
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DISKUSE

Odpovědi na otázky
a připomínky paní Dohnalové
(z 8. čísla Zpravodaje)
K 1. a 2. otázce:

Návrhy na změny ÚPn HMP
(územní plán Hl. m. Prahy) podávají
na příslušné městské části vlastníci pozemků, pokud jim nevyhovuje funkční
využití, schválené platným ÚPn HMP.
Po projednání v zastupitelstvu
městské části, pokud nejsou k návrhu
na změnu námitky (z důvodů ohrožení veřejného zájmu apod.), se návrh
předá k vyřízení na sekci Útvaru rozvoje Hl. m. Prahy; odtud po posouzení a s vyjádřením (kladným či nedoporučujícím) jde vše do jednání Zastupitelstva Hl. m. Prahy.
Váš požadavek při lednovém jednání ve věci propojení ulice K Náměstí se týkal změny v urbanistické
studii (US), což je detailněji rozpracovaný územně plánovací podklad příslušného katastrálního území.
Tato urbanistická studie byla v té
době už připravena - po všech připomínkovacích jednáních - k poslednímu schvalovacímu procesu de facto
v čistopise.
Zde už byly pochopitelně zaznamenány i změny funkčního využití některých ploch oproti ÚPn tak, jak byly v procesu (více než čtyřletém)
zpracovávání studie odsouhlaseny pořizovatelem SÚRM HMP a naší MČ.
Tyto změny se postupně řeší
a schvalují - tak tomu bylo i 30. 9.
2003 v případě změny (firma Ekospol).
Druhá řešená změna byla podána p.
Šrámkem z lokality Blata - Čakovice,
kde se teprve začíná zpracovávat regulační plán a proto zastupitelstvo odsouhlasilo návrh na změnu využití pozemků p. Šrámka. Pokud tato změna

bude
schválena
Zastupitelstvem
HMP, bude tato situace zřejmě zaznamenána i v regulačním plánu.
Při lednové schůzce Vám i p. Marušiakovi bylo potvrzeno všemi 15 hlasy
členů našeho zastupitelstva, že je neakceptovatelný Váš požadavek na neprůjezdnost ul. K Náměstí do ul. Ďáblické.
Zároveň jsme Vás ujistili, že komunikace K Náměstí (žlutě zbarvená v US)
je charakterem „obslužná“, ale vzhledem ke stávajícím parametrům je více
než zjevné, že bude v budoucnu spíše
zklidněnou. Žlutě jsou v příslušné
dokumentaci zabarveny i ulice ve východní části Ďáblic (např.Legionářů
a Chřibská). Z našeho pohledu nebyl
důvod podávat návrh na změnu ÚPn.

Ke 3. otázce:

Uvedená požární výška nového objektu se rozhodně neuvedla pro klamání občanů. Je to údaj, který jsem
obdržela od projektantů stavby a ten
jsem předala jako informaci. Účastníci územního řízení (tedy i Vy) se
mohli ke všem podrobnějším údajům
vyjádřit přímo při nahlížení do projektové dokumentace.

Spíše se přiznám, že mne překvapily
některé výpady vůči mé osobě, kdy
jsem dle Vás byla povinna Vám sdělit,
že probíhá územní a stavební řízení. Jak
se ukázalo, byli jste Odborem územního
rozhodování MHMP řádně obesláni
a seznámeni jako účastníci řízení s termínem. Odbor výstavby Prahy 8 též
splnil svoji zákonnou povinnost a veřejnou vyhláškou oznámil řízení stavební.
Čili moje ohrazení k této výtce bylo opravdu na místě, neboť já opravdu
neřídím úředníky státní správy HMP
a Prahy 8.
Dále mne překvapily otázky, které
padly ohledně budoucích nájemníků

v novém domě a některé Vaše požadavky vůči firmě, která se dle mého
názoru (a i názoru pana místostarosty)
celkem s pochopením a vstřícností
snažila vyhovět dle možností.
Nebylo však možné vyhovět všem
Vašim přáním. Proto doufám, že ten
špatnější dojem z tohoto jednání byl
spíše Váš subjektivní a možná - jak
zmiňujete - dalších dvou účastníků
a že ostatních pět (tedy nikoliv tři)
odcházelo s jiným míněním.
Přesto mne Vaše výtka nutí k zamyšlení a děkuji Vám za Vaše názory.
S pozdravem Danuše Ševčíková,
starostka.

SAMOSPRÁVA

Zpráva z jednání Rady
MČ Praha Ďáblice

Na 16., 17. a 18. jednání Rada MČ Praha - Ďáblice projednala obsáhlý program úkolů a komunálních problémů, z nichž pro informaci občanů vybíráme
některé nejdůležitější body. Rada:
● Schválila podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene pro První Dubskou, a. s. na pozemek p. č. 1570/2 - umístění ST plynovodu.
● Souhlasila s vybudováním přechodu pro chodce v ulici Ďáblická.
● Požaduje odvolání Rady proti rozhodnutí o umístění stavby - objekt BauKe 4. otázce:
max, pro nedodržení již odsouhlasených podmínek.
Mrzí mne Vaše obvinění z jakéhosi ● Souhlasila s návrhem rozpočtového opatření č. 3 (září 2003).
arogantního chování vůči majitelům ● Souhlasila s návrhem nového provozního řádu skládky A.S.A. s podmínkaRD, které jsem z vlastní iniciativy
mi zkrácení jeho platnosti na 5 let a rozšířením o hlukovou studii.
přizvala na společnou schůzku s pro- ● Souhlasila s poskytnutím daru ve výši 10 000 Kč organizátoru výstavy „Pojektanty a zhotovitelem stavby. Nebyvodím Mratínského potoka“.
la to ani moje povinnost, neboť jste již ● Souhlasila s přidělením bytu 1+1 v čp. 160 panu M. Svatošovi.
byli seznámeni se stavbou právě při ● Souhlasila s podáním žádosti o změnu zařazení v síti škol, navýšení kapacity.
zmíněném územním řízení. Při dalším ● Doporučila uzavřít smlouvu na zajištění dalších úprav kolumbária-II. etapa
Vašem zájmu bylo možné získat ins firmou AMA INVEST, s.r.o.
formace na Odboru výstavby Prahy 8 ● Souhlasila se změnou kódu míry využití centra Ďáblic.
a samozřejmě též u nás.
● Vzala na vědomí jmenování pana J. Mangla velitelem JPO a paní J. Mášové
starostkou SDH Praha – Ďáblice.
Zpracoval tajemník ÚMČ

HASIČI SE TUŽILI

Zpráva z 5. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice,
konaného 30. září 2003, kde bylo
projednáno a schváleno 15 bodů
programu:
● rozpočtová

Ďábličtí hasiči uklízeli ve dnech
Tyto a podobné aktivity zaslouží
27. a 28. září 2003 černou skládku veřejné ocenění a dík všem zúčastve chráněném území Ďáblic za je- něným. Lze si jen přát, aby i zde trzírkem Hlubák. Odvezli dvě tuny vale platilo: Příklady táhnou.
odpadu a další ještě čeká na odvoz.
redakce

opatření na měsíce červenec a září 2003 a změny rozpočtu
dle přílohy, která je k nahlédnutí na
úřadu MČ,
● návrh na pořízení změny ÚP HMP
na pozemku p. č. 1729/35, posunutí
biokoridoru a změna z využití ZN
na OC,
● návrh na pořízení změny ÚP HMP
na pozemcích p. č. 1719/1, 1723,
1724 a 1725/1 řešit funkční plochu
těchto pozemků jako OC
● úplatné převody pozemků v k. ú.
Ďáblice p. č. 88/9-15 (předzahrádky
v ul. Květnová) do majetku majitelů přilehlých nemovitostí za cenu
250,– Kč/m2,
● úplatný převod pozemků v k. ú.
Ďáblice p. č. 949/2, 949/3 a 949/1 za
cenu danou platnou cenovou mapou,
● úplatný převod pozemku v k. ú. Ďáblice p. č. 715/2 o výměře 128 m2 za
cenu danou platnou cenovou mapou,
● úplatný převod pozemků v k. ú.

Ďáblice p. č. 603, 608/23 a 608/24
za cenu dle výběrového řízení podle skutečně prodávaných m2,
● žádost o změnu zařazení ZŠ U Parkánu 17/11 v Praze - Ďáblicích v síti
škol, z důvodu nárůstu počtu žáku,
● předložený návrh zadání regulačního plánu Čakovice – západ,
● přidělení bytu 1+1 v čp. 160 panu
M. Svatošovi,
● zapracování zásad regulace a uspořádání území v předloženém „Celkovém vyhodnocení US Praha Ďáblice“,
● změnu kódu využití území - centra
Ďáblic,
● názvy nových ulic: Borotická, Nelahozeveská, Humenecká, Drašetická, Županická a Mannerova,
● jmenování pana J. Mangla do funkce
velitele JPO a paní J. Mášové do funkce starostky SDH Praha – Ďáblice,
● přesunulo na pořad jednání příštího
zasedání zastupitelstva Provozní řád
II. etapy skládky A.S.A. v Ďáblicích.
Zpracoval tajemník ÚMČ

POZVÁNKA
Od 24. listopadu bude v jídelně Diakonie v Obecním domě vystavovat
své kresby i koláže klientka Diakonie, paní Marie Nováková. Přestože je seniorkou už řadu let, je duchem mladá a jak sama říká, vše co vytváří, tvoří
srdcem. Věříme, že výstava potěší malé i velké.
L. V.

LISTOPAD 2003 ◆ ĎÁBLICKÝ ZPRAVODAJ

Co si můžeme
nového přečíst

V naší místní knihovně přibyly
v říjnu tyto knižní přírůstky:
Becnel R. – Dobře vychovaná dáma
Beverly J. – Ďáblova dědička
Blave J. – Láska v přestrojení
Bradfordová B. – Být nejlepší
Brockway C. – Nevěstin závoj
David P. – Soukup V. – 555 památek
lidové architektury České
republiky
David P. – Soukup V. – 777 kostelů,
klášterů a kaplí České
republiky
David P. – Soukup V. – 888 hradů,
zámků a tvrzí České
republiky
David P. – Soukup V. – 999 turistických zajímavostí České
republiky
Drake S. – Pirátova milenka
Evanovichová J. – Za všechny prachy
Goldsmithová O. – Klub odsouzených žen
Hammersfahrová P. – Hříšnice
Herbert J. – Krysy
Huráček M. – Boj o Středomoří
Jindrová J. – Tajná láska J. Krčína
Kraus I. – Snídaně v poledne
Manfred M. V. – Poslední legie
O Farrell J. – Tvůj život
Palmer M. – Smrtelná infekce
Roučka Z. – Skončeno a podepsáno
Růžičková H. – Deník mezi životem
a smrtí III.
Vandeberg P. – Král z Luxoru
Waltari M. – Omyl komisaře Palmua
Woodová B. – Modrý kámen
Ivana Midlochová, knihovnice
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Z HISTORIE

Kalendárium obce Ďáblice

1088 Davličtí rybáři dodávají do církevní kuchyně v Bášti
ryby z rybníků v Ďáblicích. Patří Vyšehradské kapitule
1233 Královna Konstancie kupuje od pobaltských rytířů
dvůr a přiděluje (daruje) jej Křižovníkům s červenou hvězdou. tento titul uděluje s pověřením, aby
dvůr sloužil jako špitál
1253 první písemné zprávy jsou ve velké potvrzovací listině
Václava I. Špitál byl založen blahoslavenou Anežkou
1343 Objevuje se originální listina s právem udelovat
odpustky
1421 Pražští měsťané kofiskují Davlice
1454 Obec má 10 domů a 95 obyvatel
1457 Na dvoře pracuje 267 poddaných
1547 Ferdinand I. vrací Řádu křižovníků s červenou
hvězdou dvůr
1620 Davlice zabrány odbojnými stavy a prodány Janu
Petráčkovi nejstarímu z Vokenštějna, měšťanu
starého města pražského
1621 Po bitvě bělohorské musel Petráček tyto statky
vrátit bez náhrady Křižovníkům
1632 Charváti zapálili 20. 3. obec a obyvatele honili do
ohně. Deseti usedlým se podařilo skrýt v okolních
hlubokých lesích
1648 Po válce třicetileté byl veškerý majetek v celé
zemi počítán
1703 Byla postavena nová kaple za velmistra Frauchimonta
1713 Zuřil v obci mor a mnozí ďábličtí osadníci byli
pohřbeni na hřbitov čakovický
1731 Rozpoutal se velký požár ďáblického dvora
1754 Dne 19. 4. odeslána prosba k založení kamene kaple
1754 Následoval dopis velmistrovi Váhovi Juliu Františkovi k zahájení stavby kaple
1754 Do věžičky kaple byla 14. 8. vložena listina se
zprávou, že kaple byla postavena velmistrem Váhou
a je uchována v křižovnickém archivu
1754 Za vlády Marie Terezie bylo provedeno sčítání usedlostí
1755 Za Jana Nepomuka Střechy dostavěna kaple

1767 Postavena kamenná socha Jana Nepomuckého
1785 Obec měla 32 domů a 200 obyvatel
1788 K ďáblicům náležely dva domy v Hoříně
1832 V obci řádila cholera, 21. 1. se objevila v Čakovicích
1841 V obci bylo 58 domů s 395 obyvateli
1869 V obci bylo 67 domů s 749 obyvateli
1880 V obci bylo 69 domů s 836 obyvateli
1890 V obci bylo 80 domů s 990 obyvateli, 69 koní, 280
krav, 90 volů, 67 jalovic, 70 koz, 2 ovce, 173 vepřů,
8 úlů včelstev
1893 Dne 23. 8. byl slavnostně vysvěcen nově zřízený
ďáblická hřbitov
1893 Byla založena první strojní a parní cihelna Batistova
1895 První ples čtenářského spolku se konal 20. 2.
1908 Za velmistra rytíře Řádu křižovníků s červenou
hvězdou pana Františka Marata byla kaple o třetinu
rozšířena
1908 Kaple byla 27. 9. benediktována (kolaudována)
1908 Dne 28. 9. byla kaple znovu vysvěcena
1912 V obci se objevili první skalmíci (lomaři)
1912 Byla zřízena první samostatná kovárna
1914 Dne 10. 1. se uskutečnil první staročeský bál
1917 Zvon z kaple byl 19. 10. sejmut a předán k výrobě
zbraní
1920 Ladví bylo vyhlášeno chráněným revírem vzácné
rybky koljušky
1920 Na Ladví byl vysazen březový háj
1921 Byl postaven geodetický bod I. stupně
1923 Zvon byl 30. 9. znovu umístěn do věže a vysvěcen
1924 Jako vzpomínka na světovou válku byl 28. 10.
odhalen pomník padlých
1928 Kaple byla opravena
1929 Do věžičky kaple byla uložena zpráva
1993 Vznikl samostatný český stát
1999 Obnovená pamětní schránka byla 23. 8. uložena do
hřbitovního kříže
M. Wimmer

(Placená inzerce)
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ NA LISTOPAD A PROSINEC 2003
Termín

Diakonie

od 24. 11.
29. 11.

výstava kreseb klientky
Diakonie pí M.Novákové
turnaj v sálové kopané

7. 12.

vánoční turnaj v ping-pongu

bude upřesněn
6. 12.
13, 27. 11.
bude upřesněn
18. 11.
18. 11.
6. 12.

turnaj ve squashi
Den seniorů
promítání filmů
přednáška k drogové prevenci
koncert skupiny Blankyt
připravovaná akce
Mikulášský koncert
sdružení „Ďáblík“
Mikuláš v klubu

15. 12.

Vánoční koncert

Sportovní
Sociální

Poznámka
Místo a doba konání

Akce

Školská a kulturní

4. 12.

od 14.00 hodin v tělocvičně ZŠ
9.00 žáci
13.00 dospělí, vždy v tělocvičně ZŠ
pro žáky ZŠ
od 11.30 hodin v budově ZŠ
19.00 hodin v atriu ZŠ
v atriu ZŠ
v 18.00 v atriu ZŠ, směs melodií 60. – 70. let
17.00 v atriu ZŠ, zájemci o výtvarnou práci
17,00 v atriu ZŠ, koncert sdružení
„Ďáblík“ pod vedením pana Sevruka
v 9.00 hodin v klubu Obecního domu
18.00 v atriu ZŠ, koncertuje
pan Sevruk se svými hosty

HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE

Slavnostní
koncert
Při příležitosti 85. výročí vzniku samostatného Československa uspořádalo v úterý
28. října vedení MČ Praha-Ďáblice ve spolupráci s naší Základní školou koncert Telemannova kvarteta. Slavnostní večer ve společenském sále Základní školy zahájila starostka Danuše Ševčíková a krátkým úvodním slovem přivítala hojné posluchače také
ředitelka ZŠ Milada Bulirschová.
Hodinový koncert uběhl v příjemné atmosféře nepředstavitelně rychle. Citlivě
zvolený program klasických skladeb Smetany, Dvořáka, Fibicha, Mozarta a dalších významných skladatelů spolu s vynikajícím
provedením zajistil umělcům bohatý potlesk
nadšeného publika. Ani po přídavku se nikomu z přítomných nechtělo domů, a tak
ještě chvíli o krásném zážitku diskutovali.
Poděkování za kouzelný večer patří nejen
umělcům, ale především paní starostce Ševčíkové, která měla na uskutečnění slavnostního koncertu největší zásluhu.
Tereza Adámková

dětské motivy, otevřeno denně

182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 768
tel.: 283 910 644, 233 376 452, linka 141
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz
http://www.planetarium.cz
PROSINEC 2003
Otevírací doba: Po 10-12, 18-21
Čt 10-12, 18.30-20.30
Pá 10-12, 5. 12. 18.30-20.30
Ne 14-16, 24., 25., 26., 30. a 31. 12.
zavřeno
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné
a cestopisné v pondělí od 18.30
Dne 8. 12. Petr Adámek: Zajímavé úkazy a objekty
zimní oblohy
FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30
1. 12. APOLLO 10, APOLLO 11, 15. 12. APOLLO 12,
APOLLO 14
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy: Po 10-12,
Čt 10-12, 18.30-20.30; Pá 10-12, 5. 12. 18.30-20.30;
Ne 14-16; Po 1. 12. a 15. 12. 20-21;Po 22. a 29. 12.
18.30 - 20.30
Denní obloha: Slunce - povrch se skvrnami
Venuše - za dobrých podmínek
Noční obloha: Měsíc - od 1. 12. do 11. 12. a od 27. 12.
do 31. 12; Mars, Saturn - po celý prosinec; Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý prosinec;
Hvězdokupy, mlhoviny - za bezměsíčných večerů;

Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno
jasná obloha, při nepříznivém počasí (zataženo) se
koná promítání filmů, spojené s prohlídkou
přístrojového vybavení hvězdárny.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve čtvrtek 17.30 - 18.30 mohou hvězdárnu
navštívit předem objednané skupiny návštěvníků
(5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů
(záleží na počasí a přání návštěvníků).
ŠKOLNÍ POŘADY
v Út a ve St v 8.30 a 10.30 pro předem objednané
školní výpravy. Bližší informace a objednávky na
tel. 233 376 452, linka 141 nebo 283 910 644.
VSTUPNÉ: dospělí 20 Kč
mládež, důchodci 10 Kč
Doprava: - konečná MHD sídliště Ďáblice: tram 10,
17, 24, bus 136, 181 a 10 min. pěšky
- stanice Ďáblický hřbitov: bus 103, 345 a 5
min. pěšky
- konečná MHD Ďáblice – Šimůnkova: bus
175, 181 a 10 min. pěšky
- stanice U Spojů: bus 202 a 10 min. pěšky

!!!KUŘÁCI!!!

VOLNÁ MÍSTA

CHCETE ZANECHAT KOUŘENÍ?

☎ Firma SODEXHO - šk. jídelny, s.r.o.,
provozovna: ZŠ U Parkánu 17, přijme uchazeče na pracovní pozici: pomocná síla. Prosím informujte se na tel. čísle: 283 911 475.

Antinikotinovým programem odvyknete!
Až 85 % úspěšnosti, počítačovou metodou.
(1–2 rázový neinvazní program).
Tel.: 220 912 206, 224 214 617
Mobil: 603 333 008, 604 207 771
Praha 1, Senovážné nám. 6, 3. patro
(Placená inzerce)

Trvalá nabídka sociálních
služeb Diakonie v Ďáblicích

(Placená inzerce)

NABÍDKA PRO DĚTI,
případně I PRO DOSPĚLÉ

• nezanedbatelná výhoda - dostupnost
Proč výtvarka v Ďáblicích ?
v Ďáblicích
• smysluplné využití a trávení volné• nabízíme kromě klasické kresby
ho času
a malby i různé jednoduché grafické
◆ Osobní jednání o individuálních ◆ Podávání obědů v jídelně Diakonie • v každém je ukryt nějaký talent,
techniky, koláže, realizace drobných
pokusme se objevit a rozvíjet ten
potřebách těch, kteří hledají pomoc
◆ Zapůjčení kompenzačních pomůprostorových objektů, modelování
výtvarný
◆ Poskytování služby či pomoci jed- cek
• a ti, co si myslí, že žádný nemají, • odborné vedení profesionálním
norázově, krátkodobě i dlouhodobě
- toaletní židle
výtvarníkem
mohou být tvořiví a hraví, ale
- invalidní vozík
postrádají odvahu se prosadit
Chcete se dovědět více? Přijďte
Co nabízíme:
- chodítka
• šance pro děti, které nebyly přijaty do Obecního domu do Klubu mláde◆ Pomoc při zajištění základních ži- francouzské hole
do základní umělecké školy nebo že v úterý dne 18. 11. v 17 hod.
votních potřeb - například:
- polohovací postele
propásly termín přijetí
V. P.
- pomoc při hygieně
- donáška a podání jídla
BLIŽŠÍ INFORMACE POSKYT- Ďáblický zpravodaj vydává Městská část Praha–Ďáblice. Adresa redakce: Květnová 553/52,
- nákupy
- pomoc při udržování domácnosti NEME OSOBNĚ V KANCELÁŘI 182 00 Praha 8–Ďáblice. Tel. 283 910 723–724, Fax 283 910 721. Registrováno pod číslem
DIAKONIE V OBECNÍM DOMĚ, MÚ – 63/91. Redakce: Ing. Jan Kolář, RNDr. Martin Smrček, Tereza Adámková, Vlastimil
- asistence
Fouček. Zlom: Michal Beran, tel. 603 480 292. Uzávěrka prosincového čísla pro inzerci i přís◆ Dovoz a doprovod k lékaři, na pe- NEBO NA TELEFONU 283 910 424 pěvky bude 23. ledna 2004. 1. číslo vychází 6. února 2004. Za obsah příspěvků odpovídají
dikůru, ke kadeřníkovi atd.
V DOBĚ OD 8 DO 16 HODIN.
autoři. Tisk: DENOC, s. r. o.

Zpracovala: Milada Bulirschová

Komise zastupitelstva,
organizátor

